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مقدمة التحقيق

اللهم لك احلمُد كما ينبغي جلالل وجهك، وعظيم �ُصلطاِنك، �صبحانك ال ُنح�صي ثناًء 

عليك، اأَنت كما اأَثنيَت على نف�صك. 

ٍد اأَكرم خملوٍق وموجوٍد، وعلى اآله  دنا حممَّ
ِّ
الم على اإِن�صان عني الوجود، �صي

َّ
الة وال�ص وال�صَّ

و�صحبه ذوي العزائم والهمم واجلوِد. 

وبعـد: 

ين، عمر بن اأَحمد بن هبة اهلل........ بن اأَبي جرادة؛ املعروف  ينتمي ابن العدمي، كمال الدِّ

بابن العدمي، اإِىل اأُ�رسٍة مباركٍة َقلَّ نظرُيها، حملت لواء العلم واحلديث واالأَدب والُزهد والق�صاء 

اأَكرث من اأَربعة قرون، يف حلب والقاهرة وغريهما. 

اته 
ّ
لي وَّ

اأَ عن  البحث  موؤونة  كفانا  وقد  الكرمية؛  االأُ�رسة  هذه  عقد  وا�صطة  املذكور  وكان 

ووالدته ون�صاأته، بت�صنيف كتاٍب �صّماه )االأَخبار امل�صتفادة يف ذكر بني اأَبي جرادة(؛ وذلك 

بطلٍب من �صديقه ياقوت احلموّي، ويقع الكتاب يف ع�رس كراري�س؛ جمعه يف نحو اأ�صبوٍع، 

خلَّ�س منه ياقوت يف )معجم االأُدباء( ما اأَورده يف ترجمة الكمال. 

اأَبو  ين،  الدِّ : »كمال 
)((

فهو بن عدنان؛  معدِّ  اإِىل  اأَو�صله  الذي  ُه 
َ
َن�صب اًل،  وَّ

اأَ عنه  نقل  فمّما 

د بن هبة اهلل بن اأَحمد بن يحيى بن ُزهري بن هارون  القا�صم، عمر بن اأَحمد بن هبة اهلل بن حممَّ

 بن اأَبي 
ّ
د بن اأَبي جرادة، �صاحب اأَمري املوؤمنني علي بن مو�صى بن عي�صى بن عبد اهلل بن حممَّ

طالب �صلوات اهلل عليه؛ وا�صم اأَبي جرادة: عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن 

ل- اأَبي القبيلة- بن كعب بن عامر بن �صع�صعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن من�صور 
ْ
ُعَقي

بن عكرمة بن خ�صفة بن قي�س بن عيالن بن م�رس بن نزار ابن معّد بن عدنان«. 

))( معجم االأدباء 2068/5- 2069.
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اٌد، ُزّهاٌد، ُق�صاٌة؛ 
ّ
وبيت اأَبي جرادة، بيٌت م�صهوٌر من اأَهل حلب: اأُدباء، �صعراء، فقهاء، عب

يتوارثون الف�صل كابراً عن كابٍر، وتاليًا عن غابٍر«. 

فلم  اأَهلي عن ذلك،  �صاأَلُت جماعًة من  العدمي؟ فقال:  ببني  يتم  �ُصمِّ : مل 
)((

ياقوت �صاأَله   -

اأَنَّ جدَّ  اإِاّل  اأَح�صُب  يعرفوه؛ وقال: هو ا�صٌم حُمدٌث، مل يكن اآبائي القدماء ُيعرفون بهذا، وال 

ي القا�صي اأَبا الف�صل هبة اهلل بن اأَحمد بن يحيى بن زهري بن اأَبي جرادة- مع ثروٍة وا�صعٍة،  جدِّ

 بذلك؛ فاإن مل يكن 
َ

ي مِّ ُ
ماِن، َف�ص ونعمٍة �صاملٍة- كان ُيكرُث يف �صعره من ذكر العدم و�صكوى الزَّ

هذا �صببه، فال اأَدري ما �صببه. 

 ، اإِاّل َمن ختم الُقراآن! 
ِّ
ومل يكن من اأ�صالفه اأَحٌد، اإىِل زمن النَّبي

: وهذا منقبٌة جليلٌة، ال اأَعرف الأَحٍد من خلق اهلل �رَسواها، و�صاألُت عنها قومًا 
)2(

قال ياقوت

قوها. من اأَهل حلب، ف�صدَّ

: دع املا�صي، وا�صتدلَّ باحلا�رس؛ 
ّ
د بن عبد القاهر بن النَّ�صيبـي ين حممَّ - وقال يل زين الدِّ

فاإنَّني اأَعدُّ لك كلَّ َمن هو موجوٌد يف وقتنا هذا- وهم َخْلٌق- لي�س فيهم اأَحٌد اإِاّل وقد ختم 

هم واحداً واحداً، فلم يخرم بواحٍد.
َّ
الُقراآن! وجعل يتذكر

: وكان عقب بني اأَبي جرادة من �صاكني 
)((

ين - اأَطال اهلل بقاءه- قال ثني كمال الدِّ - حدَّ

ل َمن انتقل منهم عنها: مو�صى بن عي�صى بن عبد اهلل  وَّ
الب�رسة، يف حملَّة بني ُعقيل بها، وكان اأَ

د بن عامر اأَبي جرادة اإىل حلب، بعد املئتني للهجرة؛ وكان وَرَدها تاجراً.  بن حممَّ

هم حلب. : اإنَّهم انتقلوا ب�صبب طاعوٍن وقع يف الب�رسة، فا�صتوطن جدُّ
)4(

وقيل

: اأَبو احل�صن، اأَحمد بن القا�صي 
)5(

- وقال ياقوت بعد اأَن ذكر الف�صالء من اآل العدمي: ومنهم

د بن القا�صي اأبي الف�صل هبة اهلل بن القا�صي اأَبي  اأَبي الف�صل هبة اهلل بن القا�صي اأَبي غامن حممَّ

))( معجم االأدباء 2069/5.

)2( معجم االأدباء 2069/5.

))( معجم االأدباء 2069/5.

)4( معجم االأدباء 2070/5.

)5( معجم االأدباء 2082/5.
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ون؛ وهذا هو 
ُّ
احل�صن اأَحمد بن اأَبي جرادة؛ كلُّ هوؤالء ويل ق�صاء حلب واأَعمالها، وهم حنفي

والد كمال الّدين، �صاحب هذه الّتجمة.

ين حممود بن زنكي، ثم ويل اخلزانة يف  يّام نور الدِّ
كان والده يخطب بالقلعة بحلب على اأَ

الح اإ�صماعيل، اإىل اأَن ُعر�س الق�صاء على اأَخيه فامتنع منه، فقلده القا�صي  اأيّام ولده امللك ال�صّ

هذا بحلب واأَعمالها يف �صنة خم�ٍس و�صبعني وخم�صمئة، ومل يزل واليًا للق�صاء اإِىل اأَن ُعزل �صنة 

يُّوبي. 
ثماٍن وخم�صني وخم�صمئة يف دولة الّنا�رس �صالح الّدين االأَ

ة، �صنة  ُه- عن مولده، فقال يل: ولدُت يف ذي احلجَّ : �صاأَلُته- اأَدام اهلل ُعُلوَّ
)((

- قال ياقوت

فاأُقعدُت بني َيدي  ىل املكتب،  اإِ اأَعوام، ُحملُت  ثماٍن وثمانني وخم�صمئة؛ فلّما بلغُت �صبعة 

فاأَخذُت  �صيناٍت؛  ثالث  عليه  ويرتِّب  خّطًا،  وميدُّ  لالأَطفال،  ميّثل  كما  مُيَثُِّل يل  فاأَخذ  املعلِّم، 

القلم، وكنُت قد راأيُته وقد كتب )ب�صم( ومدَّ َمّدَته، ففعلُت كما فعل، وجاء ما كتبُته قريبًا من 

 منه.
َ
فُل، ال يكوُن يف العامل اأَكتب  َب املعلِّم، فقال ملن َحوله: لئن عا�س هذا الطِّ ه؛ فتعجَّ خطِّ

واب، بال 
ّ
َمُه بعد ابن الب ت- لَعمري- فرا�صُة املعلِّم فيه، فهو اأكَتُب من كلِّ َمن َتَقدَّ و�صحَّ

�صكٍّ . 

اإِيلَّ  َب 
ِّ
وُحب �صنني؛  ع�رس  ويل  بالع�رس  وقراأُت  �صنني،  ت�صع  ويل  القراآن  وخَتمُت   :

)2(
وقال

ني عليه.  ، وجعل والدي يح�صُّ اخلطُّ

ة بناِت وكربَن، ومل يولد يل غري ولٍد واحٍد َذَكٍر، وكان  ث والده، قال: ُولد يل عدَّ - حدَّ

 
ُ

�صاحلًا، وعمرُه خم�س قدراً  القراآن  كاِء، وحفظ من  والذَّ والفطنة  غايًة يف اجلمال واحل�صن 

�صنني. 

لع ذلك  ت بنا جنازٌة، فاطَّ
َّ
ريق، فمر واتَّفَق اأَْن كنُت يومًا جال�صًا يف غرفٍة لنا ُم�رسفٍة على الطَّ

ي تابوتي ؟ فزجرُته،  ، مَب ُتَغ�صِّ فل بب�رِسِه َنحوها، ثم رفع راأ�َصه اإِيلَّ وقال: يا اأَبِت، اإذا اأَنا متُّ الطِّ

واأَدركني يف الوقِت ا�صت�صعاٌر �صديٌد عليه؛ فلم مي�ِس اإِال اأَّيام، حتى مر�س ودرَج اإىل رحمِة اهلل، 

))( معجم االأدباء 5/)208.

)2( معجم االأدباء 2084/5- 2086.
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وحلَق بِربِّه. 

اب، وجل�صُت يف  عام وال�رسَّ فاأَ�صابني عليه ما مل ُي�صْب والداً على ولٍد، وامتنعُت من الطَّ

ُت فلم اأُعَط عليه �صرباً.  بيٍت مظلٍم، وت�صربَّ

ي  فِّ ُه بنف�صي، واأَردُت ا�صتخراجه والتَّ�صَ
َ
ُة الَوَلِه على ق�صِد قربِه، وتولَّيُت َحْفر فحملني �صدَّ

ُه، �صادفُت حجراً �صخمًا، 
َ
فل- اأَو بي- لئاّل اأَرى بِه ما اأَْكر بروؤيته؛ فلم�صيئِة اهلل، وُلطفه بالطِّ

 ،
ِّ
ٍة واأَْيِد كنُت معروفًا بهما؛ فلّما راأَيُت امتناع احلجِر علي  قلُعه، مع قوَّ

َّ
وعاجلُته فامتنع علي

اأَن  - فزجرُت نف�صي، وَرجعُت َولهان، بعد 
َّ
اأَو علي فل-  الطِّ �َصَفَقٌة من اهلل على  اأَنَّه  علمُت 

اأََعدُت قربُه اإِىل حالِه التي كان عليها. 

ف والدتي اأَنِّ اأُريد اأَجيُء 
ِّ
فل وهو يقوُل: يا اأَباه، عر فراأَيُت بعد ذلك يف النَّوم ذلك الطِّ

منا وا�صتجعنا.  فُت والدَته ذلك، فبكينا وترحَّ
َّ
اإِليكم. فانتبهُت مرعوبًا، وعر

ثم اإِنِّ راأَيُت يف النَّوم، كاأَنَّ نوراً خرَج من َذكري، حتى اأَ�رسَف على جميع ُدورنا وحملَّتنا، 

ُه، 
ُ
اأَمر وَيعظمُ  َقْدُرُه،  يعلو  مبولوٍد  اأَب�رْس  فقيل يل:  لُت ذلك،  وَّ

واأَ فانتبهُت،  كبرياً.  ُعُلّواً  وعال 

وي�صيُع بني االأَنام ِذكرُه، مبقداِر ما راأَيَت من ذلك النُّور. 

، ودعوُت، و�صكرُته، وَقِوَيْت نف�صي بعد االإِيا�س؛ الأَنِّ كنُت قد  وجلَّ فابتهلُت اإىل اهلل عزَّ

جاوزُت االأَربعني.

ين- على َحْمٍل،  فلم مت�ِس اإِاّل ُهنيهٌة، حتى ا�صتملْت والدة هذا ولدي- واأَ�صار اإِىل كمال الدِّ

ل؛ الأَنَّه كان نحيفًا جّداً،  وَّ
م ِذكرُه؛ فلم يكْن بقلبي بحالوِة ذلك االأَ وجاءت به يف الّتاريخ املقدَّ

ة �صوؤاالٍت؛  َة دعواٍت، و�صاأَلُت اهلل له عدَّ فجعل كلُّما كرب نبَل ج�صمًا وَقْدراً، ودعوُت له عدَّ

وراأيُت فيه- واحلمُد هلل- اأَكرثها. 

ولقد قال له رجٌل يومًا بح�رستي- كما يقوُل الّنا�ُس-: اأَراكُه اهلل قا�صيًا كما كان اآباوؤُه. 

�صًا. فبلََّغه اهلل ذلك بعد موته.  فقال: ما اأُريد له ذلك، ولكنِّي ا�صتهيتِه اأَن يكون ُمَدرِّ

يخ  ماع على ال�صَّ
َّ

- و�صمع احلديث على جماعٍة من اأَهل حلب والواردين عليها، واأَكرث ال�ص
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.
ّ
لب الها�صمي ين، عبد املطَّ افتخار الدِّ

تني، يف �صنة ثالٍث و�صتِّمئة، ويف �صنة ثماٍن و�صتِّمئة، 
َّ
ورحَل به اأَبوُه اإىل البيت املقد�س مر

من- يف النَّوبتني- كثرياً من 
ُ
ين، اأَبي الي ولقي بها م�صايخ، وبدم�صق اأَي�صًا، وقراأَ على تاج الدِّ

م�صموعاته. 

اأُعطيك كذا وكذا. فحفظُته،  ين: قال يل والدي: احفظ )اللُّمع( حتى  - قال كمال الدِّ

ياء بن ُدهن احل�صى.  وقراأُته على �صيخ حلب يومئٍذ، وهو ال�صِّ

ثم قال يل: احفظ )الُقدوري( حتى اأَهب لك كذا وكذا- لدراهم كثريٍة اأَي�صًا- فحفظُته 

�صني على 
ِّ
[، وكان والدي- رحمه اهلل- يحر ُد ]اخلطَّ اأََجوِّ ٍة ي�صريٍة، واأَنا خالل ذلك  يف مدَّ

ذلك، ويتوىّل �صقل الكاغد يل بنف�صه.

ًة، وقد خرجنا اإىِل �صيعٍة لنا، فاأَمرن بالتَّجويد، فقلُت: لي�س ها هنا كاغٌد 
َّ
 مر

ُ
فاإِنِّ الأَذكر

ٌد. فاأَخذ بنف�صه كاغداً كان معنا َرِديًّا، وتناول �رسبَة ا�صفيذر- وكانت معنا- فجعل ي�صقل 
ِّ
جي

بها الكاغد بيدِه، ويقول يل: اكتْب. 

ٌد، وهذا 
ِّ
يقوُل يل: هذا جي ، فكان  اأُ�صول اخلطِّ يعرف  ا كان  واإنَّ د، 

ِّ
باجلي ه  ومل يكن خطُّ

واب، فكان يريني اأُ�صوَله اإىل اأَن اأَتقنُت منه ما اأَردُت. 
ّ
رديٌء. وكان عنده خطُّ ابن الب

د بن اأَحمد الربفطي البغدادي، ورَد  ين بن حممَّ ومل اأَكتْب على اأَحٍد م�صهوٍر، اإِاّل اأَنَّ تاج الدِّ

اإِلينا اإِىل حلب، فكتبُت عليه اأَيّامًا قالئل، مل يح�صْل منه فيها طائٌل.

جني بقوٍم من اأَعيان اأَهل حلب، و�صاق اإِليهم  ثم اإِنَّ الوالد- رحمه اهلل- َخَطَب يل، وزوَّ

ق �صدري منهم، 
َّ
ما جرِت العادُة بَتقدمِتِه يف مثل ذلك، ثم جرى بيننا وبيَنهم ما كرهُته، و�صي

فوهب لهم الوالُد جميع ما كان �صاَقه اإليهم، وطلَّقُتهم.

ين، اأَبي القا�صم، عبد املجيد بن احل�صن بن عبد  يخ االأَجلِّ بهاء الدِّ ثم اإِنَّه و�صلني بابنِة ال�صَّ

، واأَعظم اأَهل حلب منـزلًة وَقْدراً 
ّ
، وهو �صيخ اأَ�صحاب ال�ّصافعي

ّ
اهلل، املعروف بابن العجمي

ومااًل وحااًل وجاهًا، و�صاق اإليهم املهر، وبالغ يف االإِح�صاِن. 
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بالنََّظر يف م�صاحلي؛ وكان  التذاذُه  نيا  الدُّ يلتذُّ ب�صيِء من  باّراً بي، ومل يكن  وكان والدي 

يقول: اأَ�صتهي اأَرى لك ولداً ذكراً مي�صي. 

فل  �س مر�صَة املوِت، فيوَم ماَت م�صى الطِّ
َ
ىل اأن كرَب ومر  اإِ

َ
َفُولد اأَحمد ولدي وراآُه، وبقي

م ِذكره. حتى وقع يف �صدره، ثم ماَت والدي رحمه اهلل، يف الوقت الذي تقدَّ

ين- �صاحب حلب- رحمُه اهلل، كثري االإكراِم  - وكان امللك الّظاهر غازي بن �صالح الدِّ

. نِّ ِّ
، مع �صغر ال�ص

ِّ
، فما اأَقبَل على اأَحٍد اإِقباَله علي يل؛ وما ح�رسُت جمل�صه قطُّ

 منِّي فيه؛ فكان يخطر 
َ

واتَّفَق اأن مر�صُت يف �صهور �صنة ثمان ع�رسة و�صّتمئة، مر�صًا اأُي�س

الوالد؛ وكنُت  ة روؤيا  ِلِثقتي ب�صحَّ بالعافيِة،  مَيُنَّ  اأَنَّ اهلل تعاىل ال بدَّ واأَن  ببايل- واأَنا مري�ُس- 

وؤيا.
ُّ
اأَقوُل: ما بلغُت بعُد مبلغًا، يكوُن تف�صرياً لتلك الر

اإِاّل اأَنَّ اهلل َمنَّ بالعافية، وله احلمُد وامِلنَّة؛ فذهَب عنِّي ذلك اخليال، ولي�س يخطر منه يف هذا 

ي �صائعة.   �صابغٌة، واأَياديه يف حقِّ
َّ
الوقت ببايل �صيٌء؛ الأَنَّ ِنَعمَ اهلل علي

: فاأَّما اأَو�صافه بالف�صل فكثريٌة، و�صماُته بح�صن االأَثر اأَثريٌة، واإِْذ كان هذا 
)((

- قال ياقوت

راأَيُت  �رسيعًا؛  يذهب بحالوِة ذكر حما�صنه  الوقت  الأَو�صافه جميعًا، وكان  يتَّ�صع  الكتاب ال 

ي جلميع ف�صائله واال�صتيعاب؛ فاعتمدُت على القوِل جمماًل ال  ُة واالإِتعاب، التَّ�صدِّ من امل�صقَّ

بًا، فاأَقول:  َوَّ
اًل، و�رسبًة ال ُمب مف�صّ

وجلَّ ُعني بخلقته، فاأَح�صَن َخْلَقُه، وُخُلَقُه، وَعقله، وذهَنه، وذكاَءه، وجعل  - اإِنَّ اهلل عزَّ

ته يف العلوم ومعايل االأُمور، فقراأَ االأَدب واأَتَقنه، ثم در�س الفقه فاأَح�صَنه، ونَظم القري�س  همَّ

وفروَعه  وتاأويَله  ورجاله،  ِعَلَله  وعرف  �صول 
َّ
الر حديث  وقراأَ  فَزيََّنه،  النَّرث  واأَن�صاأَ  َده،  فجوَّ

واأُ�صوَله؛ وهو مع ذلك قلق البنان، جواٌد مبا حتوي اليدان؛ وهو كا�صمه كماٌل يف كلِّ ف�صيلٍة، 

اإِاّل وجاء فيه ُمرَبِّزاً؛ م�صهوٌر ذلك عنه، ال  مل يعنِت ب�صيٍء اإِاّل وكان فيه بارزاً، وال تعاطى اأَمراً 

يخالف فيه �صديٌق، وال ي�صتطيع دفاَعه عدٌو.

وِتِه، وف�صاحته؛ فهو الغايُة التي  ة اإِيراِدِه، وطيِب �صَ واأَّما قراءته للحديث يف �رُسعته، و�صحَّ

))( معجم االأُدباء 2082/5- )208.
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 له بها كلُّ َمن �صمَعه؛ فاإِنَّه يقراأُ اخلطَّ الَعِقَد، كاأَنَّه يقراأُ من ِحفِظِه. 
َّ
اأَقر

بط والتَّقييد، ف�صواُد ُمْقَلٍة الأَبي عبد اهلل بن ُمْقَلة،  ُه يف التَّجويد والتَّحرير، وال�صَّ واأَّما َخطُّ

]الوافر[   بن هالل: 
ّ
وَبْدٌر ذو كماٍل عند علي

َفْو�صى جمـــــاِد  الأَ يف  ــِل  الــَفــ�ــصْ ـــا كـــمـــاُلِخـــاُل  ـــه ــــكــــمــــاَل ل ــــنَّ ال ــــك ول

ُه لطالِب 
ُ
ب
ْ
واإِذا كان الّتامُّ من خ�صائ�س عامِلِ الغيِب، وكان االإِن�صاُن ال ُبدَّ له من عيٍب؛ َفَعي

، اأَنَّه ُيخاُف عليه من اإِ�صابته العني.  نْيِ الَعَنِت وال�صَّ

اخلا�سِّ  عند  امل�صهور،  واجلالِل  ْمِت، 
َّ

ال�ص ِن 
ْ

وُح�ص والوقاِر  ْمِت،  والزَّ العفاف  مع  هذا 

]الكامل[  واجلمهور: 

ــًة ِحــجَّ ــرصَة  ــ� ع ل�صبَع  ــَص  ــو� ــيُ اجل ـــاَد  ـــاِلق ـــغ ـــص اأَ� يف  ذاك  ـــن  ع ـــــُه  ـــــدات َوِل

ُه بني احلا�رِس والباِد؛ فتهاداُه املُلوُك، وُجِعَل  : و�صاع ِذكره يف البالِد، وُعرَف َخطُّ
)((

- وقال

بت به يف حياته االأَمثال، وُجعل للّنا�س يف زماِنِه َحْذواً ومثااًل.  لوك، و�رسُ
ُّ

مع الالآلئ يف ال�ص

واب بع�رسين درهمًا، ون�صخ 
ّ
ه: اأَنَّه ا�صتى وجهًة واحدًة بخطِّ ابن الب ا ُرغَب يف خطِّ فممَّ

ه- ديناراً م�رسيًّا، ومل يطب  اأَنَّها بخطِّ ه، فَدفع فيها كّتاب الوقِت- على  قعة بخطِّ
ُّ
يل هذه الر

قلبي ببيعها.

بها  فاأُعطيُت  واب، 
ّ
الب ابن  من خطِّ  نقَلها  قائمًة،  ع�رسَة  ثالث  فيه  اأَي�صًا جزءاً  يل  وكَتب 

اأَربعني درهمًا نا�رسيًَّة، قيمُتها اأَربعة دنانري ذهبًا، فلم اأَفعل. 

من  املقدار  هذا  بلغ  النَّفاق، وال  بهذا  اأَّيامه  ه يف  يكن خطُّ مل  واب 
ّ
الب ابن  اأَنَّ  اأَعرف  واأَنا 

الثمن. 

ين منوجهر املو�صلي، ولقد �صمعُته مراراً  ه: �صعد الدِّ ن كتب اإِليه ي�صتفدُه �صيئًا من خطِّ فممَّ

ين   لهذا كمال الدِّ
ُّ
عي اأَنَّه ال يقوُم له اأَحٌد يف الكتابة، ويقر واب، ويدَّ

ّ
يزعم اأَنَّه اأَكتُب من ابن الب

بالكماِل. 

))( معجم االأُدباء 2086/5.

Bn_3deem_Book.indb   11 8/3/11   9:25 AM



(2

ين  ين ياقوت، املعروف بالعامل؛ وهو �صهر اأَمني الدِّ ه: اأَمني الدِّ وممَّن كتَب اإِليه ي�صتفده خطَّ

. ياقوت الكاتب، الذي ُي�رسب به املثل يف جودة اخلطِّ

- وممَّا قاله ياقوت عن نعمته وثروته))(: 

ٍة، وِنعمٍة كبريٍة، وَعبيٍد كثريٍة، وَخيٍل  ، واأَمالٍك جمَّ ياٍع وا�صعٍةٍ اإِنَّه- واهلل َيحوُطه- ربُّ �صِ

 فاخرٍة وثياٍب. 
َ

، ومالب�س ودوابَّ

ومن ذلك: اأَنَّه ا�صتى- بعد موِت اأَبيه- داراً كانت الأَجدادِه قدميًا، بثالثني اأَلف درهٍم. 

هوُة لها  اغبني، وال�صَّ
ّ
نيا بالنِّ�صبة اإِىل الر غباُت يف الدُّ

َّ
َته عاليٌة؛ والر ُه وا�صعٌة، وهمَّ

َ
ولكنَّ َنْف�ص

على قدر الّطالبني. 

هذا ما ذكره ياقوت، نقاًل عن )االأَخبار امل�صتفادة(، وابُن العدمي مل يتجاوز احلادية والثالثني 

من عمره. 

احلادية  يف  اأَنا  ترى؟  اأَال  يل:  فقال  يومًا،  املذكور  ين  الدِّ كمال  اإىِل  ودخلُت   :
)2(

قال  -

]الطويل[  والثَّالثني من عمري، وقد وجدُت يف حليتي �صعراٍت بي�صًا! فقلُت اأَنا فيه: 

ُحــِبــْيــتَــُه ــًا  ــ�ــصْ َف ــن  ي ــدِّ ال ــاَل  ــم ك َقــْبــُلهنيئاً  اأَحـــٌد  بها  �ْص  يُْخ�صَ مل  ــمــاَء  ــْع ونَ

با ال�صِّ ِبـــداِعـــيـَــِة  ــٍل  ــْغ ــصُ � يف  ـــَك  ـــداتُ ْغُلِل ال�صُّ ــَك  ل املــعــايل  بتَح�صيِل  واأَنـــَت 

ــَك ُرتْــبَــًة ــِن ــْي ــِن ــن �ــصِ ٍ م ــرصْ ــ� ــَع ــَت ِل ــْغ ــَل بَ
الكْهُل))( الكامُل  يَ�ْصطيُعها  ل  املجِد  من 

نا�صئاً والــَفــْهــُم  ـــُم  احِلـــْل ـــــاَك  اأَت ُلوملّـــا  الَف�صْ ــَك  ل يــتــمَّ  كــي  ِطــفــًا  ــَك  ــاب اأَ�ــص

  * * *

))( معجم االأُدباء 2090/5. 

)2( معجم االأُدباء 5/)209 والوايف بالوفيات 425/22- 426.

فدي: اأَثبت ياقوت النُّون االأَخرية من »�صنينك«، واالأف�صح حذفها الأَجل االإ�صافة. ))( قال ال�صَّ
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((

ين؛ ولد �صنة ثماٍن، اأَو  احب العاّلمة، رئي�س ال�ّصام، كمال الدِّ : ال�صّ
)((

هبي - قال االإِمام الذَّ

�صٍت، اأَو ثالٍث وثمانني وخم�صمئة. 

، واأَبي 
ّ
د، وعمر بن طربزد، واالفتخار الها�صمي ه اأَبي غامن حممَّ و�صمع من: اأَبيه، ومن عمِّ

م�س اأَحمد بن عبد  من الِكْندّي، واأَبي القا�صم ابن احلر�صتان، وهبة اهلل بن طاوو�س، وال�صَّ
ُ
الي

اهلل العّطار، واأَبي عبد اهلل بن البّناء، وثابت بن م�رّسف، واأَبي من�صور بن ع�صاكر الفقيه، وبهرام 

ى،  �رسْ ، وابن �صَ د بن الُبّ �رس، واأَبي حممَّ
ُ
اأَبي الي حمن، َواأَحمد بن 

َّ
االأَتابكي، والبهاء عبد الر

ة، 
َّ
تيمي بن  د  ين حممَّ الدِّ فخر  يخ  وال�صَّ الواحد،  عبد  بن  اإِبراهيم  العماد  يخ  وال�صَّ وابن راجح، 

د بن علوان.  ، واأَبي حممَّ
ّ
 االإَِوقي

ّ
د بن عمر العثمان، واأَبي علي وعبد العزيز بن هاللة، وحممَّ

وَخْلٍق كثرٍي بحلب، ودم�صق، والُقد�س، واحلجاز، والعراق. 

و�صي، وطائفٌة.  وّي، واملوؤَيَّد الطُّ
َ
واأَجاَز له اأَبو َروح الَهر

اًل، وذكاًء، وَزكاًء، وَراأْيًا، وَدهاًء، وَمْنَظراً، ورواًء، وجاللًة، 
ْ
اًل، وُنب وكان عدمي النَّظري، َف�صْ

وبهاًء.

داً.  وِّ ئًا بليغًا، وكاتبًا جُمَ خًا �صادقًا، وفقيهًا ُمفتيًا، وُمْن�صِ ثًا حافظًا، وموؤَرِّ وكان حمدِّ

َل عن امللوِك؛ وكان راأَ�صًا يف كتابة اخلطِّ املن�صوب.  �صَّ َ
�س، واأَفتى، و�صنَّف، وَتر درَّ

اّن، حيُث يقول- وقد  �رس 
ْ
الَقي ابن  د،  ين، عبد اهلل بن حممَّ الدِّ فتح  احب  ال�صّ �س 

َّ
وبِه عر

]الوافر[  �صمعُته منه -: 

ــٍن ــصْ ــ� ـــي اآيــــــاُت ُح ب ـــذِّ ـــَع ــــِه ُم ــــَوْج ُتــا�ــصــيِب ــِه ول  ــي ف ــْئــَت  �ــصِ مـــا  ـــْل  ـــُق َف

ْت حَّ َف�صَ ُقـــِرئَـــْت  ــِنــِه  ُحــ�ــصْ ــَخــُة  ونُــ�ــصْ
احلــوا�ــصــي))( الــكــمــاِل على  َخـــطُّ  ــا  وه

جل، و�صعَة اّطالعه. وكان قد ناَب يف 
َّ
الر  يف )تاريخه( علَم جاللَة 

َ
: َمن نظر

)((
- وقال

))( تاريخ االإ�صالم 4)/)97- 8)9.

)2(  ويقال: اإِن ابن العدمي هو الذي اختع خطَّ احلوا�صي. النجوم الزاهرة 209/7(. 

))( تاريخ االإِ�صالم 4)/ 8)9. 
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بتِه عن دم�صق.
ْ
لطنِة، وَعلَّم عن امللك الّنا�رس يف غي

َّ
ال�ص

ن له 
َّ

وذكر يف تاريخه: اأَنَّه دخل مع والده على امللك الّظاهر غازي، واأَنَّه هو الذي ح�ص

َجْمَع تاريٍخ حللب. 

يُّوب 
اأَ بن  د  ْدر حممَّ

َ
والب مياطي،  والدِّ حمن، 

َّ
الر عبد  ين  الدِّ احب جمد  ال�صّ ابنه  عنه:  روى 

ويداري، واأَبو الف�صل اإِ�صحاق االأَ�صدي، وجماعة.  ين الدُّ الّتاذيف، وعلم الدِّ

  * * *

د الوزراء؛ 
ِّ
وؤ�صاء، و�صي

ُّ
ِّد النُّبالء، ورئي�س الر

: كان اأَوحد الف�صالء، و�صي
)((

- وقال اليونيني

مة.  و�صفري اخلالفة املعظَّ

نًا، ح�صن املحا�رسِة، كثري االإِفادة، وكان 
ِّ
كان مع ف�صيلته وعلوِّ منـزلته وُرتبته، متوا�صعًا، لي

 . اأَوحَد يف الكتابِة وح�صن اخلطِّ

تني- فلّما قدم بغداد، 
َّ
ظنُّه مر

واأَر�صله امللك الّنا�رس �صاحب حلب ودم�صق اإىل اخلليفة- اأَ

ِة، 
َ
الَعَتب تقبيل  العادة يف  النُّوبي كجاري  باب  اإىل  فلّما ح�رس  العادة؛  املوكُب كجاري  خرج 

 ، لَقْدِرِه  وُعُلّواً  اإِكراِمِه،  يف  زيادًة  ركعتني،  لِّي  ُي�صَ اأَن  واأَمروه  وُب�صطت،  ادة،  �صجَّ له  خرَج 

َلَك الأَجلك. مُ ُمر�صِ
�صل الأَجل ُمر�صليها، ونحن ُنَعظِّ

ُّ
مُ الر

وف�صيلِتِه، ثم قيل له: نحن ُنَعظِّ

وكان جليل املقدار، كثري العلوم؛ ومل يكن يف روؤ�صاء حلب مثله. 

�س، واأَفتى، و�صنَّف.  دٍة، ودرَّ ث بالكثري يف بالٍد متعدِّ : حدَّ
)2(

- وقال

وؤ�صاء امل�صهورين، والعلماء 
ُّ
وكان اإِمامًا عاملًا، فا�صاًل، ُمَفـنَّنًا يف العلوم، جامعًا لها؛ اأَحَد الر

ل اإىل اخلليفة وامللوك مراراً كثريًة.  املذكورين؛ وتر�صَّ

وكان له الوجاهة العظيمة، واحُلرمُة الوافرة عند اخللفاء وامللوك وغريهم. 

وهو مع ذلك كثري التَّوا�صع، ولني اجلانب، وَح�صن امللتقى والب�رس ل�صائر الّنا�س، مع ما هو 

))( ذيل مراآة الزمان )/0)5.

)2( ذيل مراآة الزمان 78/2).
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ي يف اأَقواله واأَفعاله. 
ِّ
يانة الوافرة، والتََّحر ُمْنطٍو عليه من الدِّ

 بن هالل 
ّ
ُه، ففي غاية احُل�صن واجلودة، باع الّنا�س منه �صيئًا كثرياً على اأَنَّه خطُّ علي واأَّما خطُّ

واب الكاتب امل�صهور. 
ّ
بن الب

وله معرفٌة باحلديث، والّتاريخ، واأَيّام الّنا�س. 

احلني، كثري الرِبِّ لهم، واالإح�صاِن اإِليهم.  نِّ بالفقراء وال�صّ وكان ح�صَن الظَّ

َقًة، 
ْ
ه ِخر

َ
�س اهلل ُروَحه- وطلَب منه اأَن ُيلب�ص  الكبري- قدَّ

ّ
يخ عبد اهلل اليونيني وح�رس عند ال�صَّ

الح.  �س فيه اخلري وال�صَّ
َّ
ه؛ كاأَنَّه تفر فاأَعطاُه قمي�صَ

  * * *

الفنون  �صائر  يف  العلماء  امل�صهورين،  االأَكابر  الروؤ�صاء  من  كان   :
)((

قاعي ال�صُّ وقال   -

واالأَدب. 

على  يوافق  ومل  عاليٍة،  مبنـزلٍة  ال�ّصام،  �صاحب  يو�صف  الّنا�رسيَّة،  االأَيام  ة  مدَّ بدم�صق  اأَقام 

الوزارة. 

وم 
ُّ
ٍة، وُرفعت منزلته يف جمل�س الوزير بها؛ وذلك اأَنَّ ر�صول الر

َّ
ل اإىِل بغداد غري مر وتر�صَّ

ين بن العدمي على منـزلة ر�صول  كان يتفَّع يف املنـزلِة على ر�صوِل ال�ّصام، فرفعوا منزلة كمال الدِّ

ُل من اأَجلك.  َجَّ
ُل الأَجل مر�صله، وُمر�صُلك ُيب َجَّ

وم، وقيل له: كلُّ ر�صوٍل ُيب
ُّ
الر

ه يف غاية احل�صن.  وكان خطُّ

  * * *

ة، حاز الف�صائل باأَ�رسها،  مَّ
ة، و�صم�س علماء االأُ : �صْدُر �صدور االأَِئمَّ

)2(
ّعار - وقال ابن ال�صَّ

يعة،  ها، وعقيلَة العلوِم ِبحرِزها؛ ذو الباع االأَطوِل يف علوم ال�رسَّ واملعان بفخرها، واملعايل ِبِعزِّ

فارع ُح�صوِنها ومعاقلها املنيعة؛ وله البيُت االأَ�صيل، واملجُد االأَثيل، والقدُر اجلليل.

))( تايل وفيات االأَعيان 96-95. 

)2( قالئد اجلمان 5/)20- 204  ، 405 )�زسكني(، 5/))2- 4)2 )اجلبوري(.
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ل يف الورع.  هد، وتكمَّ ن�صاأَ يف العلم، وترعرع يف الف�صل، و�صبَّ يف الزُّ

. د بعلم الكتابة واخلطِّ
ِّ
�س، الكاتب، املتفر ، املدرِّ

ُّ
الفقيه احَلَنفي

اٌد، 
ّ
مون، ُعب ثون، مقدَّ هاء، حمدِّ

َ
الء، �صعراء، روؤ�صاء، ُفَقهاء، ُنب وبيُت اأَبي جرادة كلُّه اأُدباء ُف�صَ

، ُق�صاٌة؛ يتوارثون الف�صل كابراً عن كابٍر، وتاليًا عن غابٍر. 
ٌ
ُزّهاد 

وكلِّ هوؤالء- ]اأو[ معظمهم- من اآبائه، ويل الق�صاء بحلب واأَعماِلها، وهم على مذهب 

اأَبي حنيفة ر�صي اهلل عنه. 

ل َخْلَقه،  واأَبو القا�صم: فاأَو�صافه يف الف�صل كثريٌة، و�صماُته بح�صن االأَثر اأَثريٌة؛ فاإِنَّ اهلل كمَّ

َته يف العلوم ومعايل االأُمور. ن ُخُلَقه، ووفَّر ف�صَله، واأَكرث عقَله، وجعل ِهمَّ
َّ

وح�ص

النَّرث  واأَن�صاأَ  ده،  فجوَّ القري�َس  وَنَظم  فاأَتقنه،  االأَدب  بفنِّ   
َ

وُعني فاأَح�صنه،  الفقَه  فدَر�س 

واجلرح  واأَ�صولُه،  وفروعُه  وتاأَويله،  وَرجاله،  ِعَلَله  َف 
َ
وَعر �صول، 

َّ
الر حديث  وقراأَ  ده،  ف�صدَّ

والتَّعديل، والعلم باخلالِف واجَلَدِل، وغري ذلك من العلوم. 

ثم اإِنَّ له خّطًا فاق بِه اأَبناَء زمانه، وبلغ الغايَة الُق�صوى يف جودتِه واإِْتقاِنِه، )حاز فيه ف�صيلة 

بطِه وَتْقييِدِه؛ ومل َيْعنَتِ ب�صيٍء  الُء االآفاق، يف حتريره وجتويده، و�صَ ِق، و�صهَد له بذلك ُف�صْ
ْ
ب

َّ
ال�ص

 .)((
اإِاّل كاَن فيه بارزاً حاِذقًا، وال َتعانى اأَمراً اإِاّل جاء فيه ُمرَبِّزاً �صابقًا(

امل�صهوُر، عند  ْمِت، واجلالُل 
َّ

ال�ص ْمُت، والوقاُر وح�صُن  العفاُف والزَّ اإىِل ذلك  وين�صاف 

اخلوا�سِّ و اجلمهور. 

مدر�صة  اإىِل  م�صافًا  احلالويِّني،  مبدر�صة  ة  املدعوَّ النُّوريَّة،  املدر�صة  تدري�س  اإِليه  �س  وُفوِّ

�صاذبخت النُّوري. 

يَّدها. 
تها ]اهلل[ واأَ

َّ
ة، َثب

َّ
الحي ولة الّنا�رسيَّة ال�صَّ و�صار له منـزلٌة رفيعٌة يف الدَّ

يار امل�رسيَّة؛ اعتماداً على ُوفوِر عقله،  اٍت، وكذلك الدِّ
َّ
ة مر وم عدَّ

ُّ
واأُنفَذ ر�صواًل اإىل بالد الر

ورزانتِه. 

))( مابني القو�صني �صاقط من طبعة اجلبوري؛ والعبارة م�صتدركة يف هام�س االأ�صل. 
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ة، �صنة ثماٍن وثمانني وخم�صمئة.  وكان َمولدُه يف ذي احلجَّ

لطان امللك 
ُّ

واب، واأَهداُهما اإِىل ال�ص
ّ
ه، وجمموعًا نقلها من خطِّ ابن الب وكتب م�صحفًا بخطِّ

يُّوب، وكتَب معهما ُرقعًة ِبَذهٍب، فيها هذه 
اأَ اأَبي بكر بن  االأَ�رسف مو�صى بن امللك العادل 

 على غاية احل�صن، واأَر�صل اجلميع اإِليه. 
)((

كها االأَبيات، وَزمَّ

�صنة  االآخر،  الّثامنة ع�رسة من ربيع  ليلة اجلمعة،  املعمور،  مبنـزله  دنيِه مبدينة حلب،  واأَن�صَ

]الب�صيط[   :-
)2(

اأَربٍع وثالثني و�صتِّمئة- اأَبقاه اهلل تعاىل

َمــواِقــُعــهــا ــْت  ــلَّ َج واإِن  ــا  ــهــداي ال ـــلُّ  ــِمُك ــنُ ــُغ وال الـــَقـــْدِر  نَفي�ِص  يف  ــْت  ــنَ ــايَ ــب تَ

  * * *

دُّ له بني َبغلني، ويجل�س  ٍة ُت�صَ فَّ : وكان يف بع�س �صفراته، يركُب يف حِمَ
)((

فدّي - قال ال�صَّ

فيها ويكتُب. 

ها امللك الّنا�رس اإِىل برزة 
ُ
- وعندما و�صل الّتتار م�صارف حلب �صنة 657 هـ، هرب �صاحب

القريبة من دم�صق، ومعه ابن العدمي؛ ثم اأَكمل ابن العدمي طريقه اإىل م�رس. 

: اإِنَّ هوالكو عر�س على ابن العدمي ق�صاء الُق�صاة، فامتنع.
)4(

وُيقال

ر ُقطز على الّتتار، �صنة 658 هـ يف معركة عني جالوت،  وملّا ن�رَس اهلل امل�صلمني بقيادة املظفَّ

ها، وكتب تاريخها، وعا�س بها ولها؛ فلم يحتمل منظر 
َّ
 ابن العدمي اإِىل مدينته التي اأَحب

)5(
عاد 

]الطويل[ مار واحلرائق، فبكاها بق�صيدٍة رائعٍة، مطلعها:  اخلراب والدَّ

ــهــدُم هـــر مـــا تــبــنــيــه كـــّفـــاك ي ـــدَّ فيظلُمهـــو ال ــِه  ــدي ل ــاً  ــاف ــص ــ� اإِنْ ــــَت  ُرْم واإِْن 

ُته بها، اإِْذ مل يع�س اأَكرث من عاٍم واحٍد، عندما  حال ثانيًة اإِىل القاهرة، فلم َتُطل مدَّ
ِّ
دَّ الر  ف�صَ

))( التَّزميك: التَّذهيب.

)2( �صتاأتي الق�صيدة بتمامها فيما بعد يف �صعره. 

))( الوايف بالوفيات 22/)42 وفوات الوفيات )/27). 

)4( ال�صلوك )/476 )احلا�صية(.

)5( عقد اجلمان للعيني )/40). 
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. وُدفن من يومه ب�صفح املقّطم؛ 
)((

الع�رسين من ُجمادى االأُوىل، �صنة 660 هـ ة، يف 
َّ
املني وافته 

رحمُه اهلل رحمًة وا�صعًة.

  * * *

))( انفرد ابن �صاكر الكتبي يف فوات الوفيات )/26) بذكر وفاته �صنة 666 هـ!
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- موؤَلَّفاته: 

ذكر له متجموه ع�رسًة من كتبه؛ وهي: 

)- االأَخبار امل�صتفادة يف ذكر بني اأَبي جرادة.

يف  ترجمته  يف  اأَثبته  ما  ياقوت  منه  واخت�رس  احلموي،  ياقوت  �صديقه  من  بطلٍب        �صنَّفه 

)معجم االأُدباء(، وعنه نقلنا يف هذه املقّدمة. 

2- االإِ�صعار مبا للملوك من الّنوادر واالأَ�صعار. ذكره ال�صفدي. 

ي.
ِّ
ي، عن اأَبي العالء املعر

ِّ
لم والّتجر ي، يف دفع الظُّ

ِّ
)- االإِن�صاف والَتحر

     طبع �صمن )تعريف القدماء باأَبي العالء( بتحقيق جلنة حتقيق اآثار اأَبي العالء.

هباء(  ال�صَّ بتاريخ حلب  الُنبالء  )اإِعالم  كتابه  طبعه �صمن  قد  اخ 
ّ
الّطب راغب  يخ  ال�صَّ       وكان 

.)(85 -79/4(

      ثم اأَعاد طبعه يف جزٍء مفرِد، الدكتور عبد العزيز حرفو�س؛ بدم�صق 2004 م. 

لب يف تاريخ حلب. 4- بغية الطَّ

اأَربعني  اإِكمال تبيي�صه، ولو اكتمل ذلك، جلاء يف  ة قبل 
َّ
اأَدركته املني اأَجلِّ كتبه،          وهو من 

جملَّدة.

        طبع ما ُوجد منه بخّطه املن�صوب، بدار البعث بدم�صق 988)م، بتحقيق الدكتور �صهيل 

زكار، ويقع يف ع�رسة جملَّدات، وجزٍء �صخٍم للفهار�س. 

رب على فقد االأَوالد.  5- تربيد حرارة االأَكباد، يف ال�صَّ

6- الّتذكرة.

     وهو كتابنا هذا، و�صياأتي احلديث عنه مف�صاًل. 

راري، يف ذكر الّذراري. 7- الدَّ
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مه له يوم ُولد َولدُه امللك العزيز.       �صنَّفه للملك الّظاهر غازي، وقدَّ

8- زبدة احللب، من تاريخ حلب.

بدم�صق  ة، 
ّ
العربي را�صات  للدِّ الفرن�صي  املعهد  ّهان، يف  الدَّ �صامي  الدكتور  بتحقيق  طبع          

)95)م.

ماح.
َّ

باح، يف احلثِّ على ال�ص 9- �صوء ال�صّ

      �صنَّفه للملك االأَ�رسف. 

، وعلومه واآدابه، وو�صف ُطرو�صه واأَقالمه.  0)- كتاب يف اخلطِّ

يب. بات والطِّ
ِّ
ي ))- الو�صلة اإىل احلبيب، يف الطَّ

ٍة منه.      
َّ
      مل يذكره اأَحٌد بني موؤَلَّفاته، ولكنه طبع كذلك اعتماداً على ما جاء يف ن�صخٍة خطي

يَّة اخلطيب و�ُصليمى حمجوب، �صنة 986)م.  طبع بحلب، بتحقيق درِّ

  * * *

يَّته:  - اأَولُده وذرِّ

)-  ابنه: اأَحمد بن عمر بن اأَحمد بن هبة اهلل....: ذكره والده يف )االأَخبار امل�صتفادة(وقال: 

بح، من يوم االأَربعاء، الأَربٍع بقني من جمادى االأُوىل، �صنة 2)6 هـ يف  ُولد قبل �صالة ال�صُّ

.
)((

حياة والدي، و�صّماه با�صمه

حمن بن عمر بن اأَحمد بن هبة اهلل...: كان عاملًا باملذهب، 
َّ
2-  ابنه الّثان: جمد الّدين، عبد الر

�س بالّظاهريَّة،   درَّ
ٍّ
ل حنفي وَّ

 خطب بجامع احلاكم، واأَ
ٍّ
ل حنفي وَّ

عارفًا باالأَدب؛ وهو اأَ

ة مب�رس 
َّ
حني بناها الّظاهر بيرب�س بالقاهرة، ثم ويل ق�صاء ال�صام، وانتهت اإِليه رئا�صة احلنفي

وال�ّصام.

.
)2(

     ولد �صنة ))6 هـ. وتويف يف ربيع االآخر، �صنة 677 هـ

ة )/5)4.
َّ
ني

َّ
ة )/225 والطبقات ال�ص

َّ
))( اجلواهر امل�صي

ة 
َّ
ني

َّ
ة 240.  وله ترجمٌة حافلٌة مطّولة يف الطبقات ال�ص

َّ
ة 86/2) وح�صن املحا�رسة )/)40 والفوائد البهي

َّ
]اجلواهر امل�صي  )2(
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د بن عمر بن اأَحمد بن هبة اهلل: قا�صي حماة. ولد �صنة 5)6 هـ. وكان عاملًا  )- ابنه الّثالث: حممَّ

.
)((

ائ�س يف الفرائ�س(. تويف �صنة 695 هـ
ّ
بحراً، وله )الر

ين، قا�صي الق�صاة. د بن عمر بن اأَحمد بن هبة اهلل...: جنم الدِّ 4-  حفيده: عمر بن حممَّ

      مولده �صاد�س ع�رس رم�صان، �صنة 689 هـ بحلب. وتويف بحماة، يف اخلام�س والع�رسين من 

.
)2(

�صفر، �صنة 4)7 هـ

ق�صاء  وويل  هـ،   7(( �صنة  ة،  احلجَّ ذي  يف  ولد  عمر....:  بن  حممد  بن  اإِبراهيم  5-  حفيده: 

.
)((

حلب. تويف �صنة 787 هـ

د بن عمر: ويل ق�صاء حلب. التقى به ابن حجر،  اإِبراهيم بن حممَّ 6-  ابن حفيده: اأَحمد بن 

.
)4(

�صنة 5)8 و�صمع عليه

.
ّ
، احلنفي 

ّ
حمن بن اإِبراهيم، اأَبو الربكات، احللبي

َّ
7- عبد العزيز بن عبد الر

      ولد �صنة ))8 هـ بالقاهرة، وا�صتوطن حلب، ثم القاهرة، وحجَّ وزار بيت املقد�س. تويف 

.
)5(

�صنة 282 هـ

.
)6(

حمن: مات ومل يكمل الثَّالثني
َّ
8- ابنه: عمر بن عبد العزيز بن عبد الر

  * * *

- نادرة: 

ة يف ثمرات االأَوراق ))- قال:  فدي يف الغيث امل�صجم )/225- وعنه ابن حجَّ روى ال�صَّ

.]29(/4

ة )/279 وتاج الّتاجم 228. 
َّ
))( اجلواهر امل�صي

ة 666/2. 
َّ
)2(  اجلواهر امل�صي

ة 240. 
َّ
))( الدرر الكامنة )/64 والفوائد البهي

ة 240.
َّ
)4( الفوائد البهي

وء الاّلمع 8/4)2. )5( ال�صَّ

)6( ال�صوء الاّلمع 9/6). 
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ه، فاأَم�صكها،  ين بن العدمي؛ فاأَعجبه خطُّ احب كمال الدِّ ًة اإِىل ال�صّ  اأَنَّ اإِن�صانًا رفع ق�صَّ
َ

وحكي

َك؟ قال: ال، ولكن ح�رسُت اإِىل باب موالنا، فوجدُت بع�س مماليكه،  وقال لراِفعها، هذا َخطُّ

 به. 
َّ
فكتبها يل. فقال: علي

ٍة، فقال: 
َّ
ي �صِ

ْ
، وجَده مملوكه الذي يحمل َمدا�َصه، وكان عنده يف حاٍل غري َمر فلّما ح�رسَ

َك ؟ قال: نعم. قال: هذه طريقتي؛ َمن هو الذي اأَوَقَفك عليها ؟  هذا َخطُّ

، حتى 
َّ
ٍة، اأَخذُتها منه، و�صاأَلُته املُْهَلَة علي فقال: يا موالنا، كنَت اإِذا وقَّْعَت الأَحٍد على ِق�صَّ

اأَكتب عليها �صطرين اأَو ثالثة. 

]الطويل[  ُه اأَن يكتَب بنَي َيديِه لرياُه، فكتَب: 
َ
فاأََمر

واحِلجى والــِعــْلــُم  الآداُب  تـَـْنــَفــُع  ــا  ــَد الــكــمــاِل َيـــوُتوم ــن ــا ع ــه ــبُ ــاِح ــص و�

؛ ورفَع منـزلَته عنده حينئٍذ.  كرث من اخلطِّ احب باال�صت�صهاِد اأَ فكان اإِعجاُب ال�صِّ

  * * *

كتاب )التَّذكرة(، ون�صخته الوحيدة:   

ة، 
َّ
ة، ونوادر االأَخبار االأَدبي

َّ
ة والنَّفا�صة، يجمع بني االأَحداث الّتاريخي

َّ
كتاٌب يف غاية االأَهمي

عريَّة، ونوادر الّتاجم.  وفرائد الق�صائد واالختيارات ال�صِّ

وي�صتقي ذلك كلَّه من م�صادر كانت يف مكتبة اآل العدمي بحلب، ثم ذهبت بها النَّكبات 

اأَيدي �صبا، فبقي هذا الكتاب امل�صدر الوحيد لها. 

َة النُّعمان- نقلها من خطِّ قائلها، ال  َّ
فكم من ق�صيدٍة نادرٍة- ل�صعراء من حلب اأَو من معر

جنُدها يف اأَيِّ م�صدٍر اآخر. 

، وفائدٍة ُلغويٍَّة، اقتن�صها من ُظهور كتٍب احتفظت بها مكتبُتهم، فاأَثبتها 
ٍّ
وكم من خرٍب اأَدبي

باأَمانِة العلماء االأَثباِت. 

)بغية  مطبوعة  يف  بيتًا،  وع�رسين  ثالثًة  تنق�س  الوا�صان،  ق�صائد  اإِحدى  اأَقول:  اأَن  يكفي 
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الطلب(، وهي عندنا كاملة. 

ة اأَبياتها اأَكرث من �صبعني  وت�صيف )التَّذكرة( ثالث ق�صائد اإىِل ديوان العماد االأَ�صفهان، ِعدَّ

بيتًا. وغري ذلك كثرٌي. 

نلم�س  ولكّننا  الطلب(؛  )بغية  وبني  )التَّذكرة(  بني  م�صتكًة  االأَخبار  بع�س  تكون  قد 

قَّة والكمال؛ وهذا يدلُّ على اأَنها اأُلَِّفت بعد االنتهاء من )بغية  ز بالدِّ
َّ
بو�صوٍح اأَنَّ )التَّذكرة( تتمي

الطلب(. 

ت�رسَّرت  التي  والق�صائد  االأَخبار  ترميم  الأَمكننا  كاماًل،  الطلب(  )بغية  كتابه  و�صَلنا  ولو 

ب�صقوط بع�س االأوراق من االأَ�صل املخطوط .

  * * *

االأَدلَّة  العديد من  العدمي، فهناك  ين بن  الدِّ اإِىل كمال  ولي�س من �صكٍّ يف ن�صبة )التَّذكرة( 

ة ن�صبة )التَّذكرة( اإِليه:  - �صحَّ كَّ د- مبا ال يقبل اجلَدل وال�صَّ والقرائن التي حتدِّ

ه املن�صوب معروٌف لكلِّ َمن له اهتمام بهذا االأَمر.  )- الكتاب بخطِّ ابن العدمي، وخطُّ

ه، اأَو اأَحد اأَقاربه واأَهل بيته.  2- ينقل بع�س االأَخبار عن عمِّ

االأَخبار  لبع�س  �صماعهما  ويذكر  مو�صٍع،  ما  غري  يف  حمن 
َّ
الر وعبد  اأَحمد  َولديه  )-  يذكر 

واالأَ�صعار. 

ًا. 
ّ
ته لقرية اليحمول يف منطقة اجَلْزر قرب حلب، وهذا ثابت تاريخي

َّ
4- يذكر ملكي

اأَو ق�صيدًة، كاملو�صل، وقرية الهول يف  5-  يذكر بع�س االأَماكن والقرى التي �صمع بها خرباً 

اأَثناء حمله ر�صائل امللوك اإىِل  منطقة �صنجار؛ وهي اأَماكن زارها بالتَّاأكيد، واجتاز بها، 

بغداد وغريها. 

6- يذكر عدداً من م�صايخه باإِجالٍل. 

لب( �صنداً ومتنًا، ال مُيكن اإِاّل اأن  7-  واأَخرياً هذه االأَخبار امل�صتكة بني )التَّذكرة( و)بغية الطَّ
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تكون ملوؤَلٍف واحٍد.

  * * *

للتَّذكرة ن�صخٌة وحيدٌة، حتتفظ بها دار الكتب امل�رسيَّة بالقاهرة، حتت رقم )2042( وتقع 

اد�س ع�رس. 
ّ

يف )205( ورقة، وفيها من اجلزء اخلام�س اإىل اجلزء ال�ص

ف 
َّ
ومع غياب �صفحة العنوان، فاإِنَّ ا�صم الكتاب كان مو�صع حد�ٍس وتخمني، اإىل اأَن تعر

هري بابن  عليه بع�س العلماء، فكتب بعد عبارة »اجلزء اخلام�س«: من تذكرة عمر بن اأَحمد، ال�صَّ

ه.  فحة: هذا جملٌَّد من تذكرة ابن العدمي بخطِّ العدمي. وكتب اآخر يف منت�صف ال�صَّ

َّت ببع�س االأَخبار والق�صائد،  ولي�صت االأَجزاء كلُّها كاملًة، بل بها عدٌد من اخلروم التي اأَ�رسَ

فاأَمكن ترميم بع�صها، وَبقيت َهناٌت ال ميكن تداركها اإاّل بظهور ن�صخٍة كاملٍة من )التَّذكرة( 

لب(. اأَو من )بغية الطَّ

ن من ع�رسين ورقة:   من اأَوراق االأَجزاء، وما ُفقد منها؛ وكلُّ جزٍء يتكوَّ
َ

وهذا بيان ما بقي

اجلزء اخلام�س: بقي منه اأَربع ورقات. 

اد�س: كامل. 
ّ

اجلزء ال�ص

ابع: كامل.
ّ

اجلزء ال�ص

اجلزء الّثامن: ينق�س ورقًة واحدًة.

اجلزء الّتا�صع: كامل. 

اجلزء العا�رس: ينق�س �صّت ورقات. 

اجلزء احلادي ع�رس: ينق�س ورقة. 

اجلزء الّثان ع�رس: كامل. 

اجلزء الّثالث ع�رس: ينق�س ورقة. 
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ابع ع�رس: كامل. 
ّ
اجلزء الر

اجلزء اخلام�س ع�رس: كامل. 

اد�س ع�رس: ينق�س ع�رس ورقات.
ّ

اجلزء ال�ص

فهذه ثالٌث وع�رسون ورقًة غابت عّنا فوائدها ب�صياعها. 

  * * *

 يجب التَّنبيه عليه؛ وهو اأَنَّ ابن العدمي كان يكتب رقم اجلزء »اجلزء اخلام�س« 
ٌ
وهناك اأَمر

�رسى، ثم يتك باقي ال�صفحة بي�صاء؛ 
ُ
فحة الي اد�س«..... يف راأ�س الورقة من ال�صَّ

ّ
اأَو »اجلزء ال�ص

ًة وغري 
َّ
اأَدبي واأَخباراً  �صعريًَّة  ق�صائد  فيها  فكتبوا  النُّ�صخة،  متلَّكوا هذه  ممَّن  الُعلماء  بع�س  فاأَتى 

لتها  �صِ لعدم  جملًة،  فاأَهملُتها  ب�صلٍة،  العدمي  ابن  اإىِل  مَتُتُّ  ال  وكلَّها  خمتلفٍة؛  بخطوٍط  ذلك، 

بالكتاب وباملوؤَلِّف. 

ه، فقد و�صعُتها يف اأَماكنها- ح�صب  واأَّما ما كان من احلوا�صي التي اأَثبتها ابن العدمي بخطِّ

ما تقت�صيه طبيعة احلا�صية- يف املنت اأو يف حوا�صي التحقيق. 

على  الّتنبيه  مع  العدمي،  ابن  بغري خطِّ  ًة  مهمَّ حا�صيًة  التَّحقيق،  اأَحيانًا يف حوا�صي  واأَثبت 

ذلك. 

ّهان  كتور �صامي الدَّ وكان من املمكن لهذا الكتاب، اأَن ي�صدر منذ زمٍن طويٍل؛ فقد ذكر الدُّ

يف مقّدمة )زبدة احللب( اأَنه انتهى من حتقيقه، وهو معدٌّ للطبع؛ ولكنَّ ذلك مل يح�صل، و�صاع 

كتور �صامي بوفاته، رحمه اهلل. جهد الدُّ

)التَّذكرة( مطبوٌع،  اأَن كتاب  فذكرتا  احلبيب(؛  اإِىل  )الو�صلة  قتا كتاب  بذلك حمقِّ واغتَّ 

وهو وهٌم ال حقيقة له. 

ا�صتطعت، ومل  ما  بذلُت  اأَن  بعد  اهلل-  النُّور- بحمد  ترى  التي  االأُوىل  بعة هي  الطَّ وهذه 

ٍة.  اأَبخل بوقٍت وال �صحَّ
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* * *  

الم بن عبد اهلل الّناجم، من مدينة اخلفجي 
َّ

كر مو�صوٌل الأَخي الكرمي، االأُ�صتاذ عبد ال�ص وال�صُّ

رٍة عن النُّ�صخة الوحيدة؛  ني على هذا العمل، واأَمّدن مب�صوَّ ة؛ فهو الذي ح�صَّ
َّ
باجلزيرة العربي

ة والعافية. حَّ اأَجزل اهلل له ثوابه، و�صكر �صعيه، واأَمّده بال�صِّ

  * * *

دم�صق ال�صام

5 ربيع االآخر 0)4)هـ

)) اآذار 2009م

وكتب

اإِبراهيم �صالح
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ما ُمِدَح بِه ابن العدمي: 

ومن  العظيم-  عبد  بن  يحيى  اجلّزار-  احل�صني  اأَبو  يالزمه  م�رس،  قدم  اإِذا  العدمي  ابن  كان   -

]الرجز[   :
)((

اأَمداحه فيه

ـّــــا �ـــرصى َّ الـــــفـــــوؤاَد طـــيـــُفـــه مل ــــــرصَ ــرى� ــك ــــــدى ال ــه مبـــا اأَه ــن ــاً م ــب ــرح ــم ف

َفـــَلـــْيـــتَـــُه زائــــــــــراً  اإِيلَّ  ـــــــى  زّوراواف مــــا  يل  الـــيـــقـــظـــِة  يف  ـــق  ـــقَّ ح

منها:

الْـــ الُعلى  حــاَز  مثلما  اجلــمــاَل  ـــْزَت  ــورىُح ال دون  مــن  ــن  ي ــدِّ ال كمال  ـموىل 

اأَن الـــنَّـــْجـــُم  اأَراد  لـــو  جمــــداً  ــَد  ــيَّ ــص ا� ــرصَّ ــ� ــق ـــــاأِوِه ل ـــــص يُـــــــدرَك بــعــ�ــصَ �

وجـــَهـــُه ـــُر  ـــن امل الــــبــــدُر  راأَى  ــــو  اول
َّ

ـــــَل اإِجـــــــــــــاًل لـــــــُه وكـــــــرب ـــــلَّ ه

ــــــــــي مــــالـَـــه وجــــاَهــــُه ــرىيــــا َمـــــن اأَُرجِّ تَ ــا  م ــعــْل  ــاف ف ــِع  ــف ــنَّ ال اأَواُن  هـــذا 

له ــصــكــو  اأَ� َمـــن  ــر  ه ــدَّ ال ذا  يف  ــــَق  اأَل واْجــــرتامل  ى  تــعــدَّ ْذ  اإِ مـــاِن  الـــزَّ ريــــَب 

ــنــى ــِغ ــال ــي ب ــفــ�ــص ثــــُت ن ـــا حــــدَّ ـــامل مــنــك ومــــا كــــان حـــديـــثـــاً ُمــفــرتىوط

ـــــاُر كـــريـــاً بــعــدهــا الــَفــراولـــ�ـــصـــُت اأَخـــــت ــوف  ج يف  ــْيــِد  الــ�ــصَّ وكـــلُّ  عنك 

ًة مـــــرَّ يفَّ  ـــلـــطـــاَن  الـــ�ـــصُّ ــرافـــخـــاطـــِب  ــَف ــصَّ ــ� ــى ال ــق ــل ــل تَ ــب واحــــــدًة مـــن ق

ــــــه ـــــــــو اأَنَّ ـــــــو بـــكـــر واأَرج ـــرا))(فـــهـــو اأَب ـــَم ُع ــف  ــال ــخ يُ مل  اأَمـــــٍر  ـــلِّ  ك يف 

ين بن العدمي �صّجادة خ�رساء، وكتب معها: اململوكة �صّجادة  احب كمال الدِّ - واأَهدى اإىِل ال�صّ

]اخلفيف[   :
)((

اأَبي احل�صني اجلّزار

ــْد ــاحــُب الأََجـــــلُّ كــمــال ال ـهــا الــ�ــصّ يُـّ
ــِباأَ ــري ــغ ــل ل مـــلـــجـــاأً  زلــــــَت  ل  ديـــــن 

))( املغرب- ق�صم م�رس- 46) والوايف بالوفيات 22/ 424. 

)2( اأَبو بكر: هو امللك العادل الثان. وعمر: هو ابن العدمي.

))( فوات الوفيات 292/4. 

Bn_3deem_Book.indb   27 8/3/11   9:25 AM



28

ــــ بْ ـــرَّ ـــَغ ـــنــــي قـــد تَ ـــــِبكـــن جُمـــــري لأَنَـّ ــوين وقـــعـــُت عــنــد الأَدي ــك ـــُت ل ـ

ْ
ــي ــطَّ ـــــا �ـــصـــّجـــادٌة �ــصــئــمــُت مـــن ال ِطْيبـياأَن ُك  ــرصْ ــ� ــنَ َف اً 

ْ
نـَــ�ـــرص يل  فــهــْب  ِي 

يل وكـــم  ــجــوِد  الــ�ــصُّ اإِىل  �ــصــوقــي  وغـــــروِبطـــال  ـــِه  ـــِت ـــي ب �ــــــرصوٍق يف  مـــن 

اأَراين �ـــصـــيـــٌف  اأَتــــــــاه  مــــا  ـــاة وجـــــَه ُمـــريـــِبواإِذا  ــد الـــ�ـــصَّ ــن ــه ع ــن م

ــــوين وهــيــهــا ل ــــرصاُر  ــــ� اخ يَــــُرْقــــُه  نـــوِبمل  الـــذُّ ـــوداد  ا�ـــص ــــه  راَع ومـــا  َت، 

ــا ــص ــ� ــاإِح ــــــر ب تــــي ووفِّ
ْ

نَ�صيبيفـــــاأَِقـــــْل َعــــر الـــكـــرمي  وجــهــك  مـــن  ِنــــك 

ــــ ــا ِزلْ َ قــلــبــي ف ْ
ــوم َكـــ�ـــرص ــي ــــرِب ال للقلوِبواج جـــابـــراً  هـــر  الـــدَّ مـــدى  ـــَت  ـ

]املتقارب[   :
)((

- وقال اأَي�صًا

ــدوِر الــ�ــصُّ يف  مـــا  ــُم  ــعــل ت كــنــت  ـــــــــــِناإِذا  وتـــــعـــــلـــــُم خـــــائـــــنـــــَة الأَع

ــــَك ــــي ـــري اإِل ـــق ـــة ف ـــُم �ـــصـــحَّ ـــل ـــع َ عــــن �ــــــرصح حــــــايل غــنــيوت ـــــــــــاإِينِّ ف

ـــاً ـــم دائ يل  ـــتُـــحـــ�ـــصـــُن  َف ــيِء �ــصــوى املــحــ�ــصــِناأُ�ــــــصــــــيُء  ــص ــ� ــُم ــل وهــــل ل

ــــــــدرٍة ُق ـــــن  م يَل  ـــــا  م ـــــك  ـــــقِّ ــنــيوح ــ�ــصَّ َم اإِذا   ٍّ ُ
ـــــرص � ــف  ــص ــ� ك عــلــى 

ــــاء ع ــــدُّ ــــا تـُـــلــــزَمــــنِّــــي بــــغــــِر ال ـــمـــكـــِنف ـــامل ـــص ب ـــ� ـــي ـــــا ل فــــذلــــك م

احب عن  عًا، وقد اأَزف رحيل ال�صّ احب الكبري مودِّ -  ح�رس اأَبو احل�صني اجلّزار بني يدي ال�صّ

احب جزءاً من التَّمر الذي ي�صل  ه �صلطان م�رس اإىل ال�صّ اأَن وجَّ م�رس، �صنة 644، فاتَّفق 

اأَن  احُب  �رسِّ بزيادة النِّيل، على وجه الرَبكِة، فاأمر ال�صّ
َ
اأَعلى ال�صعيد يف املركب املُب من 

 :
)2(

، فاأَكل اجلّزار يف جملتهم، وقال يف ذلك ارجتااًل، فاأَتى باأَبدع توريٍة م ملن ح�رسَ ُيَقدَّ

الرجز[  ]جمزوء 

ــــا الـــــتَّـــــْمـــــَر الـــــذي ــــن ــــتَ ــــْم ــــَع َكــــــــات قــــــــد حــــــوىاأَْط َ
لــــــــلــــــــرب

))( فوات الوفيات 4/)29. 

)2( قالئد اجلمان 272/9- )27 واملغرب 47).
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ــــــــــُه ــــــــــبَ ــــــــــْي اأَط ــــــــــا  م ــــوىهلِل  ــــنَّ ــــال ب ـــــُه  ـــــْب ـــــصُ ـــــ� تَ مل  ــــــو  ل

:
)((

 باالأَر�صال
ُّ
ر الو�صول اإىِل بابِه؛ على عادة َمن ُيلم - وقال خماطبًا له، وقد تعذَّ

]اخلفيف[    

ــْز ــِع ال لـــَك  ـــــدميَ  يُ اأَن  اهلل  ــاَءاأَ�ـــــصـــــاأَُل  ــق ــب ال اأَردَت  ـــا  م ويُــبــقــيــَك  َز 

ــقــيــا ــُل ـعــيــَم ِب ــــــو الــنَـّ ــقــاَءكــــلَّ يـــــوٍم اأَرج �ــص ــك  ــن ع بــالــبُــْعــِد  فـــاأَلـــقـــى  َك 

ــِه ــي ــك ــت ــص ــــي اأَ� ــــن ــــُر اأَنَّ ه ــــدَّ ـــقـــاَءَعــــِلــــَم ال الـــلَّ فـــعـــاَق  ــقــي  ــت ــل ن اإِْذ  لـــك 

]اخلفيف[   :
)2(

- وقال يف مثل ذلك

نــتــاقــى اأَن  الــــُو�ــــصــــاُة  ـــــان ِفـــراقـــاَمـــنَـــَعـــْتـــنـــا  فـــــكـــــاأَن الــــــُقــــــدوَم ك

يخ اأَيدمر، موىل  يار امل�رسيَّة ر�صواًل يف بع�س �صفراته اإِليها، حمل اإِليه ال�صَّ - وملا و�صل اإِىل الدِّ

حه  فت�صفَّ طالَعه، 
ُ
لي �صعره  ديوان  ويف،  ال�صُّ باإِبراهيم  بعد  فيما  امل�صّمى  اجلزيرة،  وزير 

]الطويل[   :
)((

وطالَعه، وكتب عليه لنف�صه

ـــٌن اأَع تخت�صُّ  َك 
ُّ

ــــرت ال ــــنُّ  اأَظ ــُت  ــن واأَْجــفــاُنوك منها  ْحِر  بال�صِّ َرنَــْت  اإِن  لهم 

هم قري�صِ ــع  ــدي ب ــن  م ـــــاين  اأَت اأَن  ـــواُناإىِل  ــْحــُر احلـــاُل ودي ـــواٍف هــي الــ�ــصِّ ق

لهم ــُه  ــمــع اأَج ــْحــَر  الــ�ــصِّ اأَنَّ  ــقــنــُت  ــاُنفــاأَي ــحــب ــه و�ــصَ ــي ـــــاروُت ف ــهــم ه ــرُّ ل ــق ي

على  كتبه  الذي  عر  ال�صِّ حتت  ا�صمه  يكتَب  اأَن  وي�صاأَله  ي�صكرُه،  اأَيدمر  اإِليه  فكتب 

]الطويل[  يوان:  الدِّ

ُمْنِعٌم باحَلْمِد  النّا�ِص  اأَوىل  الف�صُل،  ــاُنلك  ــْرف ِع َرثَّ  اإِْذ  بــالإِحــ�ــصــاِن  ــرَّف  ــَع تَ

َْت َّ
ــاَك َخــــرب ــي ــل ـــٍة مــن اأُْفــــــِق ع ـــارق هــتّــاُنوب ــدَك  عــن الف�صِل  �ــصــحــاَب  ــــاأَنَّ  ب

))( املغرب 48).

)2( املغرب 48). 

مان 78/2)- 79). ))( ذيل مراآة الزَّ
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التي ــك  ــاتُ ــي اأَب ـــواِن  ي ـــدِّ ال على  ــي  ــن ــْت ـــــواُناأَتَ ــا لــلــبــاغــِة دي ــه ــن ــُل م يــفــ�ــصَّ

ـــا وراَءه مــا  على  ــْت  ــلَّ َق ْن  واإِ ـْت  عنواُنَفــَدلَـّ حيفِة  ال�صَّ ــرصِّ  � عــن  �صفَّ  كما 

كم َخطَّ ُمقلة  ــن  اب َعْينا  ــْت  ــنَ عــايَ خــزيــاُن))(فلو  وهــو  ـــا  َرن اأَو  ــــاُه  اأَب لَــَغــ�ــصَّ 

وعندنا فينا  ــْحــُر  الــ�ــصِّ يــكــوُن  �َصحباُنفكيف  ــُظــَك  ــْف ولَ ـــاروٌت  ه ــَك  ــطُّ وَخ

ــمــاً ــــدى نـَـــدًى كـــْن ُمــتـَـمِّ اإِحــ�ــصــاُنفــيــا مــالــك اأَب باحُل�صن  ــاَك  ــن ُيْ مــن  ِلتَ�ْصَفَع 

الـْــ با�صِمَك  ك  ـــْرُ َغ واملــاأَمــوُر  ــُه  ْج ــوِّ تيجاُنوتَ ــــــارِم  الأَك ــاُء  ــم ــص ــاأَ� ف ـــكــرمِي، 

ويَْنَجلي يا�ِص  الرِّ  
َ
ــي َو�ــصْ احَليا  ــــْدراُنيَحوُك  ُغ مــنــُه  عندها  �صهيداً  وتـَـبــقــى 

ــهــرًة ــُح املُـــنَـــّوُر �ــصُ ــْب ــ�ــصُّ بُرهاُنعــلــى اأَنَّـــــه ال ْبِح  ال�صُّ على  مبطلوِب  َولي�ص 

يُعينُُه الــكــمــاُل  اأَ�ــصــحــى  امــــرءاً  نُق�صاُنواإِنَّ  ــاُه  وحــا�ــص ــروُه  ــع يَ اأَيــــَن  ــِمــن  َف

 :
)2(

- وقال ابن مطروح ميدح الكمال ابن العدمي، وقد خرج من احلّمام وق�صده

]الوافر[   

ــعــيــِم ــنَّ ال اإىِل  ــم  ــي ــع ــنَّ ال مـــن  الـــعـــدمِيخـــرجـــُت  ابــــن  الـــكـــمـــاِل  املـــــوىل  اإِىل 

اإِين لــقــلــُت:  ــــيَء  ــــص اأُ� اأَن  الــنَّــعــيــِمولـــــول  اإِىل  ــِم  ــي ــح اجل مـــن  خـــرجـــُت 

]الطويل[   :
)((

ين ابن العدمي احب كمال الدِّ - وكتب البهاء زهري اإىِل ال�صَّ

حــاجــٌة يَل  ــــَدْت  بَ اأَن  لـــــّمــا  اَدعـــوتـُــك  تََف�صَّ َمــن  ــُه  ــُل ــْث ِم رئــيــ�ــٌص،  ــُت:  ــل وق

ـــــت ربُّـــه ــــذي اأَن ــك لــلــفــ�ــصــِل ال ــلَّ ــع لل ــدَّ ــب ــت ــــــاأَن ت ـــا تــر�ــصــى ب ــــغــــاُر ف تَ

ـــٍة ـــنَّ ِم ــــُل  ــــمُّ َت اإِلّ  ـــكـــْن  ي مل  ــا ولاإِذا  ــن �ـــصـــواَك ف ــَك، واأَّمـــــا م ــمــن ف

ــكــُم كـــلَّ ُكــلــفــٍة ـــاً عــن ـــان ــُت زم ـــاحــمــل ـــقِّ اأُثَ اأَن  يل  اآن  حــتــى  ـــْفـــُت  وَخـــفَّ

))( لغ�سَّ اأَباه: اأَي ُمْقَلتُه.

)2( ديوان ابن مطروح )5. 

))( ديوان البهاء زهري 222- )22.
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((

اأَنَّــنــي كنُت  ــذ  ُم امل�صهوِر  ُخُلقي  ـــــذلَّـــــاومــن  اأَت مل  قـــــطُّ  ـــٍب  ـــي حـــب لــــغــــِر 

حلــادٍث �صكوُت  ما  َدهــراً  ع�صُت  املتدلِّاوقــد  ـــَد  ـــيَ ْغ
الأَ اأَ�ــصــكــو  كــنــُت  بــلــى، 

ــوى ــه وال ــبــابــِة  لــلــ�ــصَّ اإِلّ  ــُت  ــن ه ـــا  والِقلىوم الَهْجِر  �َصطَوَة  اإِلّ  ِخْفُت  وما 

�صبابًة تــــذوُب  واأَخـــاقـــي  لاأَروُح  ــزُّ ــَغ ــــــدو واأَعــــطــــايف تــ�ــصــيــُل ت واأَغ

ــتــاً ــفُّ ــَل ــِر تَ ــري ــغ ــِي ال ــب ــظَّ ـــــبُّ مــن ال لاأُح ــزُّ ــَغ ــــــدو واأَعــــطــــايف تــ�ــصــيــُل ت واأَغ

با وال�صِّ اللهو  مــن  ــي  حــظِّ فاتني  ــجــِد والــُعــافما  ــي مــن امل ومــا فــاتـَـنــي حــظِّ

ــٍة ــاج حل َدعـــــاين  ـــد  ق داٍع  ـــــــاُربَّ  ــــاوي مَّ
ــــذي كـــان اأَ ــُت لـــه فـــوق ال ــل ــع ف

ما ــكــلِّ  ب باهتمامي  ـــداُه  �ـــصَ يتمهَّا�صبقُت  ن  اأَ ـــــُه  ـــــِوْج اأُْح ومل  اأَراَد 

ــًة ـــــــاين بــ�ــصــا�ــص ــــا اأَت ّ ـــه مل ـــتُ ـــع ـــص ومنـزلواأَو� ــاً  ــق ــْل وُخ ــاً  ــب ــرحــي وتَ ــاً  ــف ــط ولُ

وَمــْنــِطــقــاً حبيباً  وَجــهــاً  ــه  ل ــابـَـ�ــصــطــُت  ــجَّ ــَع ـــاً ُم ـــاً َهـــنـــيّ ـــروف ـــع ــــاً وم ــــيّ وِف

ــًا ــصِّ ــ� ــَف ــتَ ُم ُمــْنــِعــمــاً  يــــراين  ــاوراَح  ــ�ــصِّ ــَف ُــتَ امل املُــنــعــَم  اأَراُه  وُرحـــــُت 

* * *  

ين   اأَمني الدِّ
ُ
ين ياقوت، املعروف بالعامل، وهو �صهر ُه: اأَمني الدِّ - وممَّن كتب اإليه ي�صتفده َخطَّ

ج بِه اأُلوٌف، وتتلمَذ له َمن 
َّ
، وَتخر ياقوت الكاتب، الذي ُي�رسُب به املثُل يف جودة اخلطِّ

ال ُيح�صى. 

َخُتها: 
ْ

 ُيرَزق- ُن�ص
ٌّ

ين ُرْقَعًة- وَحموُه حي كتَب اإىِل كمال الدِّ

اأَنَّ  ناعات؛  ال�صِّ اأَرباب  من  يكن  مل  واإِن  االأَبيات،  هذه  عمل  على  اخلادَم  ح�سَّ  الذي 

اهلل  خلَّد  املو�صل-  اإِىل  و�صل  ملّا  َدُه-  جَمْ اهلل  ين- حر�َس  الدِّ عزَّ  الفا�صَل  الكبرَي  در  ال�صَّ

َل اهلل  ين- كمَّ ، كمال الدِّ
ّ
 الفا�صلي

ّ
ُملَك ماِلِكها- ن�رَس من ف�صائل املجل�س العايل، العامِلي

ل �صياَدَته، وبلََّغه يف الّدارين ُمناُه واإِراَدَته- ما يعجُز البليُغ عن َفهمِه،  �صعادته، كما كمَّ
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(2

اًل عن اأَن يُورَدُه؛ لكنَّ ف�صائل املجل�س كانت مُتلى على ل�صانِه وَت�صَغلُه.  َف�صْ

اها، ف�صمَح 
ّ
ي ىل روؤيِة حاويها عند اْجتالِء حُمَ فطرَب اخلادُم من ا�صتن�صاِق ريّاها ، وا�صتاَق اإِ

ِدِه، وهي:  
ُُّ
ة اخلادِم له وَتَعب

َّ
 مبحب

َ
لُِّدِه، باأَبياٍت ُتخرُب املجل�س

َ
 مع َتب

ُ
عند ذلك اخلاطر

]الب�صيط[   

ــا ــان ــي ـــِن اأَح ي ـــدِّ ــا نــــداَك كــمــاَل ال ــي ـــيـــاك َحــيّــانــاَح ــن حَمْ ــَك ع ــِل ــ�ــصْ ُ َف ْ
ـــ�ـــرص ونَ

بها َت  �صْ ُخ�صِ الّائي  اأَخاِقَك  وَريْحاناوُح�ْصُن  َرْوحـــاً  يل  البُْعِد  اإِىل  اأَْهــــَدْت 

ــُه َتُ ْ
ــر ــصِ ــُر املــحــمــوُد � ــَم ــا ُع ـــَت ي ـــَويْ ــاًل واإِحــ�ــصــانــاَح ــص ــ� ــاً واإِف ــق ــْل ــقــاً وُخ َخــْل

ــِه ــِت ــنــاََع �ــصِ يف  ـــاٍل  ه ــــُل  َنْ ـــاَن  ك ــد كانااإِْن  هـــِر ق ــنــا الـــدَّ َعــْي ــَة  ــَل ــْق ُم ــــُل  وَنْ

مــاِن وقد ــاُن الــزَّ ــ�ــص ــَت َمــــولَي اإِن ــاأَن اإِنــ�ــصــانــاف للعينن  اخلـــطِّ  يف  ـــــَدوَت  َغ

داً ُمْقتَ�صِ يــن  الــدِّ ــزُّ  ِع َلَك  َف�صْ ــثَّ  بَ ـــــــرصاراً واإِعـــانـــاقد  ــكــَرَك اإِ� ونَــــثَّ �ــصُ

وا�صتهرت ْدباِء 
َ
احلـ يف  نـَـ�ــرْصَُك  ـــاَف�صاَع  ـــدان ـــاًل َوُوْح ـــص ــــاُت َفــ�ــصــِلــَك اأَر� اآي

ـــَقـــٌة ـــــــايل ُمـــَعـــلَّ ــــنــــي عــلــيــَك واآم ُغفرانااأُث منك  تــرجــو  ــوَك  ــْف َع ــِن  ِبــُحــ�ــصْ

ومل الــــوداِد  ــْدِق  ــصِ � يف  ــْلــُت  تـَـَطــفَّ حاناواإِن  ول  َعــْفــواً  لنا  ــاقــي  ــتَّ ال ــ�ــَص  ــْق يُ

ــِه ب ــــُت  ــــْي اأَتَ �ـــصـــيٍء  عــلــى  اأُلُم  ــمــا  اأَحــيــانــا«ف الــعــِن  قبَل  تع�َصُق  ــــالأُذُن  »ف

اأَدٍب ويف  علٍم  يف  الــنـّـا�ــِص  اأَفــ�ــصــَل  ــايــا  ــزان ــي ِم اهلل  ــد  عــن ـــِق  ـــْل اخَل واأَرجـــــــَح 

�صاِكنُها اأَنـــَت  اأَر�ــصــاً  اهلل  َف  َّ َ
�ـــرص اإِن�صاناقــد  ـــّواَك  �ـــصَ اإِذ  ــا�ــَص  ــنّ ال ف  و�ـــرصَّ

َمَة  َو�صْ املوىل  عفو  مع  يخ�َس  ومل  وقاٍح،  ِبَوجٍه  العايل  املجل�س  على  الكالُم  هجم  قد 

 .
)((

الم
َّ

ُق بكرِمِه املاألوِف؛ وال�ص
َ
َت املعروف، فهو اأْلي ْلِق عليها املوىل �صِ

ُ
االفت�صاِح، َفْلي

  * * *

))( معجم االأُدباء 2087/5- 2088.
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((

م�صادر ترجمة ابن العدمي

اأَلفبائيّاً[ ]مرتبة 

(5( هبي   االإ�صارة اإىِل وفيات االأَعيان، لالإمام الذَّ  (

4(0/4 اخ 
ّ
ب هباء، للطَّ اإِعالم النُّبالء بتاريخ حلب ال�صَّ  2

 442/(7 البداية والنِّهاية، البن كثري             (

 (66 تاج الّتاجم، البن ُقطلوُبغا            4

 9(7/(4 هبي          تاريخ االإ�صالم، لالإمام الذَّ  5

 95 قاعي     تايل كتاب وفيات االأَعيان، لل�صُّ  6

 6(4/2 ة، للُقر�صي  
َّ
ة يف تراجم احلنفي

َّ
اجلواهر امل�صي  7

يوطي  )/402 
ُّ

ح�صن املحا�رسة يف تاريخ م�رس والقاهرة، لل�ص  8

 495/( ليل ال�ّصايف، البن تغري بردي         الدَّ  9

 2(7 و�صتني، الأَبي �صامة       
َّ
يل على الر الذَّ  (0

)/ 0)5 و 77/2)  مان، لليونيني          ذيل مراآة الزَّ  ((

 476/( لوك ملعرفة دول امللوك، للمقريزي    
ُّ

ال�ص  (2

468/( �صلة التكملة لوفيات النقلة، للح�صيني    ((

 525/7 هب، للحنبلي           �صذرات الذَّ  (4

26(/5 هبي       العرب يف خرب من َعرب، لالإمام الذَّ  (5

((9/( عقد اجلمان، للعيني                (6
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(4

عقود اجلمان، للبدر الّزرك�صي]ن�صخة عارف حكمت[            )/96)ب- 98)ب   (7

(26/( فوات الوفيات، البن �صاكر الكتبي        (8

2(9 ة، للِّكنوي            
َّ
الفوائد البهي  (9

2(2/5 عار          قالئد اجلمان، البن ال�صَّ  20

 2086/5 معجم االأُدباء، لياقوت احلموي         2(

270/8 ايف، البن تغري بردي       املنهل ال�صّ  22

208/7 النُّجوم الزاهرة، البن تغري بردي        2(

نهاية االأَرب، للنُّويري   0)/77  24

42(/22 فدي           الوايف بالوفيات، لل�صَّ  25

  * * *
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�ِصْعُر ابِن الَعدمِي
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(7

قافية الّدال

)((

]الب�صيط[   :
)((

ين، ابن �صعيد - وقال، وكتَب بها اإىِل نور الدِّ

ُمْفتَِقٍر غــَر  نَْظماً  الــنـّـا�ــِص  ــَن  اأَْحــ�ــصَ ــــِدِهيــا  تـَـــَوحُّ ـــْع  م ــي  ــل ــْث ِم ـــهـــاَدِة  �ـــصَ اإىِل 

بِه َكتَْبَت  َخــّطــاً  َك�صا  ي  َخطِّ ــاَن  ك ــــَوِدِهاإِْن  اأَ�ــــصْ ـــوِن  ل يف  ـــدا  بَ ــنــاً  ُحــ�ــصْ اإِيلَّ 

ـــاٌت تـُـَعــلِّــُمــنــي ـــي ــَك اأَب ــن ـــــْت م ــِدِهفــقــد اأَتَ مِلـُـْنــ�ــصِ يَْحلو  ــذي  ال الَقري�ِص  ــْظــَم  نَ

بِه ــــْدُت  َوَع مــا  تَْقتَ�صيني  ــهــا  ــتَ ــْل ــِدِهاأَْر�ــصَ ــْوِع ــــاِف َم ـــرُّ حــا�ــصــاُه مــن اإِْخ واحُل

َوَرٌق ــنــي  عــاَق ــْن  ــك ول ــُت  ــْي ــصِ ــ� نَ ـــي فـــاآتـــيـــِه ِبـــــاأَْجـــــَوِدِهومـــا  ـــطِّ يُــجــيــُد َخ

جُمــتــهــداً الآَن  ــِه  ــي ف ُع  ِ ــــــرصْ اأُ� جُمَـــلَّـــِدِهو�ــصــوَف  ــــــْدراً يف  بَ يـُــوافـــيـــَك  ــى  ــتّ ح

بِه داَر  ــِه  ــَوْج كــال ــنَــْت  َحــ�ــصُ ـــُرٍف  ـــاأَْح ِدِهب ــــــَورَّ ُم ـــــذاٌر يف  ِع ــي  ــص ــوا� ــَل احل ــث م

 * * *

))( فوات الوفيات، للكتبي )/28)- 29).
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قافية الّراء

)((

]الطويل[   :
)((

- وقال اأَي�صًا

ــِف ِخــْلــتـُـُه ــرا�ــص ـــَف مــَعــ�ــصــوِل امل ـــيَ ُواأَْه
عـــا�ـــرصِ لـــلـــُمـــدامـــِة  َوجــنــتــيــِه  ويف 

ـــُه ـــذاُق َم ـــذيـــِذ  الـــلَّ فــيــِه  اإىل  ــُل  ــي ــص ــ� ُيُ
ـــا�ـــرصِ الأَع عليه  ـــرَّت  م وقـــد  رحــيــقــاً 

ـــُه ـــواُم َق ذاك  ــد  ــنَ ع ــُه  ــن م ــُر  ــك ــصْ ــ� ــيَ ـــُرَفَ ـــواِظ َفـــيـَــْهـــتـَــزُّ ِتــْيــهــاً والـــعـــيـــوُن نَ

ــُه ــونَ ــف ـــــَر الـــنَّـــوم يَــهــوى ُج ــُركـــــاأَنَّ اأَم املــحــاِج ــُه  ــْت ــَف ــالَ خ ـــاً  ـــع َرْف َهــــمَّ  اإِذا 

ـــاَم اأَهــُلــُه ــا ن ــعــِد م ــن ب ـــِه م ـــْوُت ِب ـــَل �صاِتُرَخ ــيــُل  ــلَّ وال اجَلــــوزاُء  ـــارِت  غ ــد  وق

ــي وبـــــاَت ُمــعــاِنــقــي ــفِّ ـــُه ك ـــْدتُ ـــصّ ـــَو� �صاِفُرَف ْبِح  ال�صُّ مــن  ــوٌء  �ــصَ ــدا  ب اأَن  اإِىل 

ً
ــُه عــلــى تُــقــى ــن َد م ْ ُ

ـــــاآِزُرفــقــاَم يَـــُجـــرُّ الــــــرب م ــــــٍم  لإِث ــــَلــــْل  ُتْ ومل  وُقــــْمــــُت 

ــُه ــْزُج ــان َم ـــبِّ مــا ك ــى احُل ــل ــُركــذلــك اأَح ــرائ ــُه اجل ــْن تَــ�ــص ـــًا مل  َوَو�ـــصْ ــاً  ــاف ــف َع

 * * *

)((

   :
)2(

- وقال، وقد راأَى يف عار�صه �َصعرًة بي�صاء، وعمره يومئِذ اإِحدى وثالثون �صنًة

]الطويل[  

ــاً ُمــوؤِْذن اللَّيِل  يف  ـــِق  الأُْف بَيا�ُص  ــرااأَلـَـْيــ�ــَص  ــَف ــصْ اأَ� ــَو  ه اإِْذ  ــِل  ــْي ــلَّ ال ــِر  ــْم ُع ِبـــاآِخـــِر 

يُْب�ُصُه ــُرُب  ــْق يَ الــنَّـــــْبــِت  ــواُد  �ــص راكـــذاك  ــوِّ ــنَ ُم ــصِ  ــا� ي ــرِّ ال ــَط  ــصْ َو� بَـــدا  مــا  اإِذا 

* * *

بالوفيات  والوايف   ،2089/5 االأُدباء  ومعجم  )اجلبوري(،   2(5/5 )�زسكني(   407  -406/5 ال�صعار  البن  اجلمان،  قالئد   )((

425/22، وفوات الوفيات )/28).

)2( قالئد اجلمان، البن ال�ّصّعار 5/))4 )�زسكني( 8/5)2 )اجلبوري(، ومعجم االأُدباء 5/)209، والوايف بالوفيات 425/22.
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(9

)4(

]الب�صيط[   :
)((

حمن[
َّ
ين ]عبد الر - وكتَب اإِىل ولِدِه قا�صي الق�صاة جمد الدِّ

نََظري عــن  غــاَب  ــن  َم اإىِل  كتابي  ــذا  والبَ�رَصِه الَقْلِب  ــواِد  �ــصَ يف  ُه  و�َصْخ�صُ

ــي ــن ــُرُق ــْط يَ مــنــُه  ـــٍف  ـــَطـــْي ِب ـــــنُّ  ُ َي ــــَدِرول  ــي عــلــى َق ــن ــي ــاأْت ِعــنــَد املـــــنَــاِم وي

من ــُع  ــم ــص ــاأَ� ف يـــاأتـــي  لـــه  ـــاٌب  ـــت ِك ِول 
َ

ــه فــيــِه اأَطــــيــــَب اخَلــــرب ــن اأَنْــــبــــاِئــــِه ع

حلٍب على  تَ�رْصي  التي  ال�ّصماُل  ِحتّى  ــ�ــرصِ تَ  فــلــم تــخــطــْر ومل 
َّ
َعــَلــي ــْت  ــنَّ �ــصَ

ُه ــــُه ِبـــتَـــِحـــيّـــاتـــي واأُْخـــــــــرِبُ َفِراأَُخــــ�ــــصُّ وال�صَّ حــاِل 
َّ

الــرت مــن  ــِئــْمــُت  �ــصَ اأَينِّ 

ــِل ُمــْكــِتــئـَـبــاً ــي ــلَّ ــــى ُنــــوَم ال َحِراأَبـــيـــُت اأَرع ال�صَّ اإِىل  ــقــى  اأَل الـــذي  يف  ــراً  ــكِّ ــَف ُم

ُروؤيـَـــِتــــِه ـــِر  غ يف  اأَرٌب  يل  ــَص  ــ� ــي والــَوَطــِرول وِل  ال�صُّ اأَق�صى  عندَي  وذاَك 

* * *

)5(

]الكامل[   :
)2(

- ومن �صعره

ــــــُه نَّ ـــــِزلُه لأَ ـــــْن ـــــــْريف َم ـــَك َمــــنــــازُل الأَقــــمــــاِرَقـــْلـــبـــي وَط ـــل ــــَمــــٌر، وت َق

ــُه ــتَ ــْي ــِح َولَ ــري ــَق ـــِن ال ــَن اجَلـــْف ــاِك ــص ــا � ـــاِري ــــقَّ اجل ـــِع َح م ـــدَّ يـَــرعـــى جلـــــاِري ال

* * *

))( فوات الوفيات، للكتبي )/29).

مان لليونيني )/))5.  قاعي 96 وذيل مراآة الزَّ )2( تايل كتاب وفيات االأَعيان، لل�صُّ
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قافية الفاء

)6(

]الكامل[   :
)((

- وقال اأَي�صًا

ٌف حَّ ُم�صَ ــَو  ــْه َف ــمِّ  ــَع ال ابـــِن  مــن  ـــَو اأَْحــــــُرُفاْحــــَذْر  ـــا ه ـــاإِنَّ ـــن الــَقــريــِب ف وم

ٍ غـــدا لــك حــاِفــراً
ْ

ــــرب ــاُف مــن َق ــق ــال يَْخِطُفف َك  ِلنَْف�صِ َردًى  منُه  ــــّراُء  وال

ِه ِ
ْ

ـــن َخــــــر ــــاُء يـــاأ�ـــصٌ دائــــــٌم م ــــي ــُفوال ــيَّ ــك ــتَ يُ مـــنـــُه ل  بُــْغــ�ــص  والــــبــــاُء 

ــا ــه ــتُ ــَديْ ــي اأَه ــت  ال
َ
ــْل نـَـ�ــصــيــحــتــي ــب ــاق اأَْعـــــــَرُفف الـــُعـــمـــوَمـــِة  ـــاِء  ـــن بْ

ـــاأَ ب اإِينِّ 

* * *

 

ّعار 5/))4 )�زسكني( 8/5)2 )اجلبوري( ومعجم االأُدباء 2090/5. ))( قالئد اجلمان، البن ال�صَّ
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4(

قافية القاف

)7(

]الطويل[   :
)((

- وقال اأَي�صًا

ــا ــق ــاأَلَّ تَ ـــَويـــِر  ـــُغ ال ـــــْرُق  بَ اإِذا  ــــــنُّ  ــااأَِح ق ــوُّ ــصَ ــ� ًَة وتَ ـــه َحــــ�ــــرصْ ـــي ـــبـــو اإِل واأَ�ـــصْ

ــوى ــلِّ ـــَرِج ال ـــَع ـــْن ُ ُمْغَدقاواأَذكــــــُر اأَيّـــامـــي مِب الـُمْزِن  من  �َصّحاً  احَليا  �صقاها 

ًل ــزِّ ــغ ــت ــــْل ُم ــَت ُق ــئَ ــص دقاوحَمـــجـــوبـــٍة مـــا � واأَ�صْ قــوًل  النّا�ص  اأَوفــى  تُْلَف  بها 

َوجهها تُ�صبُه  م�َص  ال�صَّ اإِنَّ  قلَت:  قااإِذا  َم�رْصِ واأَحــ�ــصــَن  ــهــى  اأَب َوجهها  ــرى  ت

قواَمها يَحكي  الباِن  ُن  ُغ�صْ قلَت:  النَّقاواإِْن  بــانَــِة  عــلــى  يُــــْزري  هــا  َقــدَّ جتـــْد 

مِبُـــدامـــٍة ــا  ــه ــق ِريْ َريّــــا  ــَت  ــصْ ــ� ِق املَُعتَّقاواإِن  حــيــق  الــرَّ ــَت  ِقــ�ــصْ اإِذا  ــَت  ــَدح َم

ــو اأَنَّـــــَه حكى ــِك ل ــصْ ــ� ــــَودُّ نـَـ�ــصــيــُم املِ ــايَ ــِرق ــْف وَم ــوُع  ــص ــ� تَ اإِذ  منها  ـــرائـــَب  تَ

كحيلٌة وعــــٌن  ـــــْذٌب  َع ــٌم  ــصِ ــ� ــْب َم قـــالــهــا  ـــْزمـــي وَفـــرَّ ــــلَّ َع وَخـــــدٌّ اأَ�ـــصـــيـــٌل َف

ــِه ــوِن ــصُ لَ ــ� ــي  اأَب
َ
ــي ــب ــظَّ ــُر ال ــغ ــٌد يُ ــي ُقرطقاوج �ــصــاء  اإِن  ــيــَل  الــلَّ  

ُ
يُــعــر ــٌر  ــْع ــصَ َو�

ــٍم ــواع ــصٍ ن ــ� ــي ـــــت تَــتــهــادى بـــن ِب التُّقىاأَت مــن  الــبــنــاِن  اأَطــــراَف  ــْرَن  ــمِّ ــَخ يُ

�صبابتي ا�ــصــتــكــيــُت  ثــم  ــهــا  ــتُ ــْي ــيَّ ــَح قاَف تََع�صَّ َمـــن  هــكــذا  فــقــالــت:  ــا،  ــه ــي اإِل

وباِدري َوْجداً  ذاَب  َمن  اْرحمي  لَقىفقلُت:  الــهــوى  يف  غـــاَدْرِتـــِه  جـــوًى  قتيَل 

يل ـــــاإِنَّ  ف ــــزوَر  ت اأَن  ـْب  جتــنَـّ ــت:  ــال ــق ــــازال يـُـخــ�ــصــى ويـُـتَّــقــىف ـــراً م اأَبـــــاً غـــاِئ

ـنــي فــاإِنَـّ  
َّ
ـــي ـــل َع ـــاً  ـــوم ي ـــْن  ـــَج ـــِل تَ قــاول  ُتَــزَّ اأَن  ـــي  ـــن ُزرتَ مــا  اإِذا  اأَخـــــاُف 

ــًة ِذلَّ ـــُت  ـــَديْ بْ
واأَ كوى  ال�صَّ ىل  اإِ ــْدُت  ــُع ــاَف ــرق َق َ

ــرت ــُت َدمـــعـــاً جـــاريـــاً ُم ــل ــب ــص واأَ�

ْحِبها: ِل�صَ قــالــت  ــم  ث ــي  ب ــا  مل ُموثقاَفـــَرقَّـــت   
َ
ــي ــبِّ ُح  

ْ
اأَ�ـــرص يف  الَفتى  ذا  اأَرى 

ّعار 5/))4-))4 )�زسكني( 7/5)2-8)2 )اجلبوري(. ))( قالئد اجلمان، البن ال�صَّ
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ــبَــَحــْت ــَر واأَ�ــصْ ـُـن ــَه امل ــَوْج واأَ�صَفقاواأَبـْـــــَرَزِت ال اأَحنى  امل�صكِن  العا�صِق  على 

ــي احلـــديـــَث واإِنَّـــنـــي ــن ــاري قــاوظــلَّــت جُت ــَروَّ
ُ
ــــــِوداَد املـــ ـي ال ــا ِمــنِـّ ــه ــح ــنُ لأَْم

* * *
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4(

قافية امليم

)8(

ا نظر  - وكان قد قدم اإِىل م�رس ملّا جفَل الّنا�ُس من التَّتار، ثم عاد اإِىل حلب بعد خرابها؛ فلمَّ

َف، وقال يف ذلك ق�صيدًة طويلًة، من ُجملتها هي  �صَّ
اإِليها، وراأَى ما فعله التَّتار بها، تاأَ

]الطويل[   :
)((

هذه

ــدُم ــه ــا تـَـبــنــيــه كـــّفـــاَك يَ هـــُر م ـــدَّ ــو ال َفــيَــْظــِلــُمه ــِه  ــدي ل ــاً  ــاف ــ�ــص اإِن ــــَت  ُرْم واإِْن 

وقي�رصاً ك�رصى  الأَر�ـــص  ُمــلــوَك  اأَ�ْصُهُماأَبـــاَد  منه  ُفر�صانها  لــدى  ــَمــْت  ــصْ واأَ�

ـــَدْع يَ ومل  زاَل  الــعــبّــا�ــِص  بني  ــُك  ــْل ــْم وُهــــُم ُهــُموُم ــده ــع لــهــم اأَثَــــــراً مــن بَ

وَعْهُدها تُــدا�ــُص  اأَ�صحْت  ـــوِك وتـُــْلـــثَـــُمواأَْعــتــابـُـهــم  ـــل تـُــبـــا�ـــُص بـــــاأَفـــــواِه امل

جميعهم  َ ْ
ــــر ُك اأَيـــــوَب  بــنــي  ـــى  ـــن ـــُمواأَف ُمـــَعـــظَّ َمـــلـــيـــٌك  اإِلّ  ــُم  ــه ــن م ــــا  وم

َعجائٍب من  قــْل  �صئَت  ما  حلٍب  تَعلُموعــن  كــنــَت  اإِْن  ــاِح  �ــص ــا  ي بها  ــــلَّ  اأََح

ـــًة ـــتَ ـــْغ ـِة بَ َعــرمــرُم َغــــــــداَة اأَتـــــاهـــــا لــلــمــنــيَـّ حاِب  كال�صَّ جي�ٌص  ــِل  ُــْغ امل مــن 

بربوِعها الــَقــطــا  كـــاأَ�ـــرصاب  ــِماأَحـــاطـــوا  ــهَّ ــِل ُط ــي ــن اخل ــــْرٍد م ــٍق ُج ــبَّ ــصُ عــلــى �

ُمع�صُمومـــن بــعــد �ــصــتٍّ هــاَجــمــوهــا ومــالــهــْم مــنــه  ول  ل  واٍق  املــــوِت  ــن  م

ــذي ال عنهُم  اأَ�ــصــواُرهــا  ــْت  ــع َدف ــــوافما  ورممَّ �ـــصـــيَّـــدوُه  مـــا  ول  َدهــــاُهــــْم 

ـــيِّـــُماأَتَـــوهـــا كـــاأمـــواِج الــِبــحــاِر زواخــــٍر ـــاُم خُمَ ـــت ـــَق ـــٍر، وال ـــْم بــبــيــ�ــصٍ و�ـــصُ

تُــْربَــهــا عــايــنــَت  البي�صاَء  حــلــَب  ُمفلو  الــدَّ تـُـْرِبــهــا  مــن   
َّ
ي الِف�صِّ ــَدَم  ــْن َع ــد  وق

ــَرْت ــجِّ َْت تلك اجلــبــاُل و�ــصُ ِّ
ــر ــصُ ــد � ـــُموق ـــتَ ــنَّ بـــحـــاُر املـــــوِت واجَلـــــوُّ اأَْق ــه ب

ــْت ــَل واأُذِه الِع�صاُر  تلك  َلْت  ُعطِّ  ُهــيَّــُموقــد 
َ
ـــي ــْت وْه ــَع ــصَ ر� ــُع عــّمــا اأَ ــرا�ــصِ َم

))( عقد اجلمان، للعيني )/40)-42).
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ــُه ــاُم ــغ ـــديـــٍد ل ـــن يـــــوٍم �ـــصَ ــَدُمفــيــالــَك م ــْه تُ املــ�ــصــاجــُد  فيه  اأَ�ــصــبــحــْت  ــد  وق

ــْت تلك املــدار�ــُص وارَتـَــْت ــصَ ُموقــد َدَر� تُْه�صَ وهــي  ى  الـــرَّ ــوق  ف َم�صاِحُفها 

َخْت مِّ و�صُ عوُر  ال�صُّ تلك  ُجــِزَزْت  َ تُــْلــَطــُموقد 
ـــي ــا وه م ــدِّ ـــواِه ال ـــاأَْم ــــوٌه ب وُج

ــًة ــيَّ ــِب ــصَ ـــيـــنـــْت � ـــاٍة قـــد اأُه ـــه ــــلُّ َم ـــْكـــَرُموك ــْت تـُــَعـــزُّ وتُ ــان ــا ك وقـــد طـــال م

ــا ــداَءه ن ــُب  ــجــي يُ ل  ـــن  َم اإىِل  ويَــرَحــُمتـُــنـــادي  ــــرقُّ  يَ ل  َمـــن  اإِىل  وتـَـ�ــصــكــو 

الـْــ اأَتـــى  وقــد  اليَ�صَر  اإِلّ  غـــادروا  يُْق�َصُمفما  باحلرِف  الباقَن  على  ـِح�صاُب 

ْقـــَفـــَرْت واأَ فيها  ُكــنَّ  ــوٌم  ــص ُر� ــُمواأَْقـــــَوْت  ــصَ ــر� ـــزُّ وتُ ـــَع ــت تُ ــان ــهــم ك ـــــوٌع ب ُرب

واأَْقبََلْت مــاَدْت  الأَر�ـــصَ  اأَنَّ  ــُمفاأَيَْقْنُت  الــتَّــنـَـقَّ واآَن  ــربى  ــُك ال ــاَخــُة  الــ�ــصّ بها 

ـــَرْت ـــَف ـــِك اأَْق ـــوُع ـــى ُرب ــاً اأَنَـّ ــب ــَل تـَـتــكــلَّــُمفــيــا َح  ل 
َ
َفـــْهـــي ـــاً  ـــواب ــــُت َج ــــيَ ْع

واأَ

ــًة ــنَّ ــن وافـــــاِك بــالأَمــ�ــصِ َج ــِت مل ــن ــُموك ــنَّ ــَه ــمــا بـــاُل هـــذا الـــيـــوِم اأَنـــــِت َج َف

الذي ذا  ا�ْصتََحقَّْيِت  منِك   
ً
َجنى ــمــوابـــاأَيِّ  ــــــداُء فــيــِك َتَــكَّ ــِك والأَع ــاب ــص اأَ�

ًة ـــرَّ ــِك احلـــــوادُث ِغ ــْت ــابَ ــص ــَف اأَ� ــي َْجــُموك َ
يـُـرت الـــرَّدى، والــبُــوؤْ�ــُص عنِك   ِ

ْ
ِبــِعــن

ــراً ــن خـــاف حــائ ــاً مل ــج ــْل ــِت َم ــــا كــن ــُماأَم ــُع ِّ اأَنْ ــرصُّ ــ� ــدى الــبــاأ�ــصــاِء وال وفــيــِك ل

ــداً ــاً لــلــوفــوِد وَمــْقــ�ــصِ ــوث ـــا كــنــِت َغ ُمــْعــِدُماأَم ـــرجـــوِك  ويَ  ٍّ َ
ـــرص � ــِك ذو  ــاُف ــخ يَ

ــداً َج ــا  مــا دع اإِذا  لــلــّداعــي  كــنــِت  ـــا  ــِدُماأَم ــْق ــِي ُم ــْغ ــبَ ــن ال ــن يَــْبــغــي م ــِك مل ــي وف

ـنــي ـــى بــاأَنَـّ ـــنَّ ُـــَع ــبــي امل ــل ــى ق ــل ـــزُّ ع ـــع ويـَـْعــُظــُميَ ــراً  ــْف َق ــو�ــَص  ن ــاأْ امل ــِك  ــَع َربْ اأرى 

ــْم ــُه ــْدتُ ــِه ـــَن اأَحـــبّـــائـــي الــذيــن َع ـــاأَي ـــيِّـــُمف ـــاُن فــيــِك خُمَ ـــّط ـــُق ـــِك وال ـــِع ـــَربْ ِب

ُطلَّعاً ــالأَمــ�ــصِ  ب ُكـــنَّ  �ُصمو�ٌص  ــــَن  ــواواأَي ــم ــاب وَيَّ ك ــرِّ ــال ــوا ب ــقــلُّ ــتَ فـــاأَيـــَن ا�ــصْ

باأَ�صُلعي يـُـحــيــُط  ــــٍد  َوْج ذو  اأَنـــا  ُفها  يـُــــَذمَّ ـــاِد  ـــب ال ــي يف  ــص ــ� ــْي عــلــيــِك وَع
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منـزٍل كــلِّ  يف  ــِك  ــي ــل اأَْه على  عنهُماأَنــــوُح  ــاُل  ــص واأَ� �صوقاً  جــى  الــدُّ واأَبــكــي 

ــٌة ــئ ــي ــص ــ� َم ذا  يف  هلِل  ـــا  ـــم ـــنَّ ـــك ــُمول ــُك ــح ــاُء ويَ ــص ــ� ــُل فــيــنــا مـــا ي ــع ــف ــي َف

* * *

)9(

]الب�صيط[   :
)((

- وقال اأَي�صًا

ــــُه ــــتَ َدْولَ اهللُ  اأَداَم  لـــلـــوزيـــِر  َقـــَدُمُقــــْل  ـــَوُه  ـــْح نَ ــوٍء  ــصُ ــ� ِب ــْت  ــطَّ ــَخ تَ ول 

ــُرُه ــاِئ ــاحــُب املــيــمــوُن ط ـهــا الــ�ــصّ يُـّ
ــا اأَ ــَعــُمي الــنِّ ول  ــ�ــصــى  ُتْ ل  ـــِه  ـــادي اأَي ـــن  وَم

ــهــا ــــّراِء َتــر�ــصُ ــــَغ ــة ال ول ــدَّ ــل ــَت ل ــي ــق ِدمَيُبَ ــُه  ــُل ــ�ــصْ َف َمـــن  ــا  ي ــــَك  راأي ــِن  ــُحــ�ــصْ ِب

فقد بــاجلــمــيــِل  ــا  ــرعــاي ال ِرقَّ  َعُظمواَمــلــكــَت  واإِْن  وا  َعــزُّ ْن  اإِ َعبيَدَك  اأَ�صحوا 

َملكْت ــا  م ــاك  ــّف ك اأَنْــَفــَقــْت  ــو  ل ـــُهـــُمواهلِل  ــــرِبِّ ُكـــلَّ ــــال كــمــا َمـــلـــكـــتَـــُهـــُم ب

غــاَدَرُهــْم ــاِر  ــنّ ال �صيَخ  ــْتــَمــَك  �ــصَ ــُملــكــنَّ  ــه َربَّ ـــوَن  ـــْدع يَ اإِْذ  ُعــمــرَك  ِبــطــوِل 

ــــاِدُرُه ــــغ يُ ل  ـــِتـــهـــاٍل  بـــابْ ــُهــُميَـــْدعـــونَـــُه  ــَل ــْي لَ ــــاُت  ْخــــب والإِ ُع  ُّ َ
الـــتَّـــ�ـــرص اإِلّ 

ــْت ََق َ
ــرت اْح طــامَلــا  ُقــلــوبــاً  منها  ـــــَرْدَت  بْ

ــُماأَ ــَوُه ــْح ِّ نَ ــِه واِنــْبــعــاِث الــ�ــرصَّ ــِم ــْل ــُظ ِب

َعْت َخ�صَ اأَ�ْصُهماً  َقــفــاُه  نحَو  ـــــاُن والــِقــَمــُماأَر�صلَت  الأَْذق لها  مــنــَك  بــالــَقــوِل 

هــاَمــِتــِه ـــــــاء  اأَرج ــُل يف  ــع ــف ت ـــكـــاُد  الأََدُمت ـــُل  ـــَع ـــْف يَ مــــال  ــــِة  ــــَذلَّ امل ـــن  م

فان�رَصَحْت نديِق  الزِّ باخلائِن  ــَت  ــَرْق ــَقــُماأَْح �ــصَ ِغـــلٌّ ول  ــا  ــدوُر ف الــ�ــصُّ ـــَك  ل

ــٌب ــَل ـــا اأَْولـَـــْيــــتـَـــُه َح ــي عــلــيــَك مِب ــن ــْث ــاُء واحَلـــــَرُمتُ ــح ــط ــبَ ٌب وكــــذا ال ِ
ْ

ــــــر ويَ

ـــ الْ اهلِل واملـَــــاأُ  ــوُل  ــص يُــْثــنــي ر� ـــُن والـــَكـــَرُمكــــذاَك  ي ـــدِّ ــه وال اأَعــلــى عــلــيــَك ب

* * *

ّعار 409/5-0)4 )�زسكني( 6/5)2 )اجلبوري(. ))( قالئد اجلمان، البن ال�صَّ
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)(0(

]الطويل[   :
)((

- وقال اأَي�صًا

اللَّمى َمع�صولِة  الأَجــفــاِن  ــَرِة  ــاِح ماو�ــص الظَّ مــن  فاَء  ال�صِّ تـُـهــدي  َمرا�ِصُفها 

ــْت َق ــوَّ وَف حاِجبَْيها   
ْ
ــي َقــْو�ــصَ يَل  اأَ�ْصُهماَحــنَــْت  الــعــن  ــِة  ــَل ــْق ُم مــن  ــدي  ــِب َك اإىِل 

ــــَو طــاِهــٌر ــا َوْه ــه ــِق ــن ِريْ ــاً م ــَجــب ـــوا َع ــاَف م ــرَّ  حُمَ
َّ
ــى َعـــَلـــي ــح ــص ـــد اأَ� ــــاٌل وق َح

ــُه ــْونُ لَ للخمِر  اأَيـــَن  ــٌر،  ــْم َخ ــان  ك ـــافـــاإِْن  ـــم ـــُه ُذْق اأَ مل  اأَنَّــــنــــي  مــــْع  تُـــــُه،  ولَـــــذَّ

ــي حَمَـــلُّـــُه ــب ــل َق ــهــا َمــنـــــزٌل يف َربْـــــِع  ِحمىل لها  ـــُه  ـــْت اأُْوِطـــنَ ـــْذ  ُم بــِه  َمــ�ــصــوٌن 

فخالَطْت حياتي  ـــرى  جَمْ ُحبُّها  ـــمـــي والـــــدَّ ماَجــرى  ــــي وحَلْ ــا روح ــه ــتُ ــبَّ حَمَ

هكذا العي�َص  ي  تَْرت�صِ كم  اإِىل  ُم�َصلَّماتقوُل:  �صحيحاً  ت�صحي  اأَْن  وتـَـْقــنَــُع 

الِغنى ـــِب  ـــِل واطَّ اهلِل  ـــاِد  ب يف   ْ
ُمْتِهماَفــ�ــرصِ �صئَت  و  اأَ �ِصئَت  اإِن  ُمْنِجداً  تَُفْز 

ــورى ال ــَق  ــَل َخ الـــذي  اإِنَّ  لــهــا:  ـــَعـــمـــافقلُت  نْ ــُه واأَ ــن م زِق  بــــالــــرِّ ــَل يل  ــفَّ ــك ت

ف�صائٍل َربَّ  كــنــُت  اأَْن  َّين  �ــــرصَ ماومـــا  ُمكرَّ ـــّراً  ُح الــنـَـْفــ�ــِص  ــَز  ــزي َع ــٍم،  ــْل وِع

ـــــْرَوًة وثَ مـــاًل  كـــّفـــاَي  ـــْت  ـــِدَم َع ْحــِرمــااإِذا  واأُ اأُِحـــلَّ  اأَن  نَْف�صي  ْنُت  �صُ وقــد 

ُمْهَجتي الِعْلِم  ِخــْدَمــِة  يف  ــِذْل  ــتَ بْ
اأَ لأُْخـــَدمـــا«»ومل  لكن  ــُت  ــي لق َمــن  لأَخــــدَم 

 .
)2(

 بن عبد العزيز اجلرجان
ّ
ٌن للقا�صي اأَبي احل�صن، علي مَّ ُم�صَ

 باآبائه:
ُ
ومنها قوُله َيفتخر

ّعار 407/5-409 )�زسكني( 5/5)2-6)2 )اجلبوري(. االأَبيات ))-25: يف معجم االأُدباء 2090/5.  ))( قالئد اجلمان، البن ال�صَّ

البيتان )-4: يف فوات الوفيات )/28) والنجوم الزاهرة 0/7)2 واالأَبيات )، 4، ))، 4)، )2 -25: يف �صذرات الّذهب 
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)2( يف االأ�صل: »االأَرجان«. خطاأ. والبيت يف ديوان القا�صي اجلرجان 27) )جمع وحتقيق �صميح �صالح(.
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َجنى َمن  كلِّ  عن  ْفَح  ال�صَّ نَْف�صي  ـــا))(�صاأُلزُم  ـــم ـــلُّ ـــًة وَتَ ـــفَّ ــــو ِع ــــف  واأَْع
َّ
ـــي ـــَل َع

ــًة ــاي ِوق ــي  ــْر�ــص ِع دوَن  مـــايل  ــاواأَجـــعـــُل  ــم ِدرَه ــدَي  ــن ع ذاَك  يُـــغـــادْر  مل  ولـــو 

الُعلى اكتَ�َصبوا  الأُىل  اآثـــار  ــُك  ــُل ــصْ ــاواأَ� م ــدَّ ــَق ـــن تَ ـــال املــجــِد ممَّ وحـــــازوا خ

النُّهى اأُولــو  الـُمنعمون  قومي  تـَـَعــلَّــمــا))(اأُولــئــك  كــي  بهم  فــا�ــصــاأَل  عــامــٍر  بنو 

َدَجــْت ْن  اإِ النَّوائِب  عند  ــوا  ُدع ما  اأَْظَلمااإِذا  كان  ما  اخَلْطِب  ِبَك�ْصِف  ــاروا  اأَن

ِخْلتَُهْم احُلكِم  جَمل�ص  يف  َجَل�صوا  ـــاواإِْن  ـــم ــــَق اأَْنُ ــــائ ــــــدوَر َظــــــاٍم، واخَل بُ

ــٍة خِلــطــاب اً 
َ

ِمــــْنــــرب تـَـــَرقَّــــوا  ـــْم  ه تََكلَّماواإِْن  ـــَوعـــٍظ  ِب ــاً  ــوم ي َمـــن  ــُح  ــصَ ــ� ــاأْف ف

ــكــتــابــٍة ِل ـــهـــم  ـــاَم اأَق اأَخــــــذوا  وَنْنَماواإِْن  ــرو�ــَص  الــطُّ ــى  َو�ــصّ َمــن  فاأَح�صُن 

واْغتَدى يــُن  الــدِّ ــَح  اأُو�ــصِ قد  ــَكــمــاباأَقوالهم  يــعــِة حُمْ ــْم عــلــُم الــ�ــرصَّ ــِه ــكــاِم ــاأَح ب

ــَرْت َع اإِْن  ــداِئــَد  الــ�ــصّ يَْجلو  ــْم  ــاوؤه ماُدع ال�صَّ ــــِق  اأُُف مــن  ـــاِء  امل ــَر  ــْط َق ـــِزُل  ـــْن ويُ

متى اإِىل  ـــدمِي  ـــع ال بـــَن  يـــا  ــِبــُح ُمــْعــَدمــاوقـــائـــلـــٍة:  ــتـُـ�ــصْ ــــوي؟ �ــصَ ــا َتْ جَتـــوُد مب

ــي ــن َّ ــاإِن ـــك، ف ـــي ـي اإِل ــا: َعــنِـّ ــه ُمْنِعمافــقــلــُت ل كــاَن  ــن  َم الــنـّـا�ــِص  ِخــيــار  راأَيـــُت 

ــــرصٌة ـــوؤَم يل اأَ�ــصــٌل كـــرميٌ واأُ� مــااأَبـــى الـــلُّ ــدى و الــتَّــكــرُّ ــنَّ ــوا ال ــنُّ ــٌة �ــصَ ــلــيَّ ــْي ُعــَق

* * *

)(((

�رَساّن 
ْ
الَقي ابن  خالد،  بن  يحيى  جعفر،  اأَبي  ين،  الدِّ �صهاب  الكبري،  در  ال�صَّ اإىل  وكتب   -

]اخلفيف[   :
)((

الكاتب

ــا ــام ــصَ ــــْل � ــــمَّ ـــي َتَ ـــنِّ ـــا ِكـــتـــابـــي َع ـــُه واخُلـــزامـــىي ـــْرُف ــُل الــــــَوْرَد َع ــِج ــْخ يُ

ما.
ُّ
))( يف معجم االأُدباء:....... وتكر

)2( يف معجم االأُدباء:....... ذوو النهى. 
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ــــ ـــداِريْ ـــــــْزَت ِب ُُه، اأَُج ــــ�ــــرصْ ــٌع نَ ــاِئ ــص ـــا� ـــدام ُم فـــيـــه  َمـــــَزْجـــــَت  اأَم  ـــــَن  ـ

ــْد ال �ــصــهــاِب  الـــوزيـــِر  ــَة  ــاَح �ــص ُزْر  ــم  ـــــُه اإِْعـــظـــامـــاث ـــــوابَ ــــْم اأَب ــــثُ ديْـــــِن والْ

ـــــِزَل الــــكــــرميَ وقــابــْلـــ ـــــْن َ ــــــِج امل ـــــاوِل ـــــدام ـــــِه والأَْق ـــــَديْ ـــْل يَ ـــــُه وَقــــبِـّ

ـــ ـــد زانـَــــُه الــلَّ ــِم ِق ــْل ــِع ــال ـــاَفـــْهـــَو َمـــــْوىًل ب ـــام ـقــَن اإِم ــــُه فـــاأَ�ـــصـــحـــى لــلــُمــتَـّ ـ

ـــ ــْك ــِف ال ــــَل  ــــَم اأَْع اإِْن  تـَــــراه   
ٌّ
ــــي ــــَع �ِصهامااأَمْلِ منها  الأَْعـــرا�ـــصُ  تـَـْلــقــى  ــــَرَة 

خِلَــــْطــــٍب اَع 
َ

الـــــــــر َد  َجــــــــرَّ ُح�صاماواإِذا  ــــــادي  الأَع عــلــى  ــُه  ــن م ــلَّ  �ــصَ

ـــا ـــق ــــُة وانْ ــــاَغ ــــبَ ــــــــِت ال ـــــه دانَ مــامــاو ل ــزِّ ال ـــِه  ـــَديْ يَ اإِىل  ــــَقــــْت  واأَلْ َدْت 

َكـــفٍّ ـــِن  ـــْط بَ يف  َحـــَلـــْلـــَت  مـــا  اجل�صاماواإِذا  ـــــادي  الأَي الــــورى  ـــويل  تُ فــيــه 

ــٍر ــدي ــهــا بـــل َغ ــــٍة ب ـــَن يف َرْو�ــــصَ ـــاْغ �ِصجاماف الــَعــطــايــا  يـَـْهــمــي  �ــصــحــاٍب  ــل  ب

وا�ْصتَْجـ ــَمــَك  َخــْت مــنــَك  ــ�ــصَّ  َف ــثــامــاومــتــى  ــلِّ ــــاَك حـــَن اأَبــــــدى ال ــــيَّ ــى حُمَ ــل ـ

ــِتــيــاٍق ا�ــصْ ذي  ـــٍم  ـــيَّ ـــتَ ُم ـــن  ع ــِه  ـــاَحـــيِـّ ـــّوام ـــلُّ ال ــــَف  خــــالَ قـــد  هــــــواُه  يف 

القا ــــو  اأَب ـــبُّ  ُـــِح امل ـــُدَك  ـــْب َع ـــه:  ل ـــــاُقــــْل  ــــِدَك الآلم ــــْع ــــبُ ــو ِل ــك ــصْ ــ� ـــِم يَ ـــصِ �

ــاً جــمــيــَع الـــذي يَــْلـــ ــاِرح ــص ــو َغـــدا � ــــال ــــام ــــى املـِـــــــداَد والأَق ــــن ــى لأَْف ــق ـ

ـــْلـــَت نــحــو حــــارَم اأَ�ــصــحــى ـــْذ تـَــَرحَّ ـــاُم ـــرام ــــًة عــلــيــِه َح نَــــوُمــــُه َوْحــــ�ــــصَ

ــاً ِبـــُقـــْرِبـــَك مــنــُه ــص ــ� ــاأِن ــتَ ــصْ ــ� ــــعــــامــــاكــــان ُم ـــَم والإِن ـــي ـــع ـــنَّ ـــى ال ـــنَّ ـــَم ـــتَ يَ

ــاٍب ــئ ــِت اْك ِحــْلــَف  َرحــلــَت  اإِْذ  ــتَــهــامــاَفــَغــدا  ـــــَم الـــِفـــْكـــِر ُمـــْدنَـــفـــاً ُمــ�ــصْ داِئ

ــاٍب ــت ــك ـــمـــاً ب ـــِع ـــْن ـــُه مــنــك ُم ـــبُ ـــاْح ـــِف اأُوامـــــاف ــــــْدراً وتـَــ�ـــصْ ــُه َق ــن ـــِل م ـــْع تُ

ـــ ــك الــلَّ ـــى ل ـــَق ـــاوابْــــَق يف ِنــْعــَمــٍة، واأَب ـــظـــام ـــنِّ ـــــداً وال ــــــُه تــــعــــاىل حمـــــمَّ

* * *
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)(((

لطان امللك 
ُّ

واب، واأَهداهما اإِىل ال�ص
ّ
ه، وجمموعًا نقلها من خطِّ ابن الب - كتب ُم�صحفًا بخطِّ

االأَ�رسف مو�صى بن امللك العادل اأَبي بكر بن اأيُّوب، وكتب معهما رقعًة ِبذهٍب، فيها 

]الب�صيط[   :
)2(

 على غاية احُل�صن، واأَر�صل اجلميع اإِليه
)((

كها هذه االأبيات، وزمَّ

مــواِقــُعــهــا ــْت  ــلَّ َج واإِْن  ــا  ــهــداي ال ــِمكـــلُّ  ــنُ ــُغ وال الـــَقـــْدِر  نَفي�ِص  يف  ــْت  ــنَ ــايَ ــب تَ

وَمو�صَعه ــدي  ــه ُ امل ــَر  ــَط َخ والنَِّعِمو�ــصــابَــَهــْت  الـــرِبِّ  ذي  ــدى  نَ عــن  ْت  ــرصَّ ــ� وَق

واأَْحـــَمـــَدُه ــدى  ــه يُ ــا  م اأَنْــَفــ�ــصَ  والــِهــَمــِمواإِنَّ  ــْدِر  ــَق ال نَبيَل  ـــويل  ويُ ُعقبى، 

ــٍن ــٍب َحــ�ــصَ ــات ــن ك ـــَدَرْت ع ـــصَ ــٌة � ــديَّ ــِهــِمه كــلِّ ــــــصِ  الأَر� ــوِك  ــل م اأََجـــــلِّ  اإِىل 

ــُه ــُل ــائ ــــاأمــــوِل ن ـــــــرصِف املـــلـــِك امل الأُِمالأَ� على  النُّعمى  ــصــبــَغ  اأَ� ــن  َم وخـــُر 

�صَهدْت ُم�صحٌف  ــا  اي
َ

ــرب ال ربِّ  ــِمكــاُم  ــَظ ــِع ــِل وال ــا لـــُه بــالــَفــ�ــصْ ــهــداي كـــلُّ ال

ــــٍر ــه الـــعـــُن يف َزَه ــن ـــلُّ تَـــرتَـــُع م ـــَظ مَيِتَ ــدِّ ــال ب ــَق  ــ�ــصْ تُ مل  ُهــــدًى  ــصِ  ــا� ري ويف 

لُه �صبيَه  ل  ــن  َم ــا  ي يحكيَك  ــاء  ج َعَجِمقــد  ومن  ــْرٍب  ُع من  النّا�ِص  ــرصَف  اأَ� يا 

ُخــُلــٍق ــــْدٍل ومــن  َع مــن  ــفــاتُــَك  ــَرِمفيه �ــصِ ــَك وال ـــوِد  واجل ــنَّــدى  ال وبَـــْذِل  زاٍك 

َدَحْت �صَ ما  ــَق  وابْ جلي�ٍص  خَر  ــــرى عــلــى َعــَلــِمفاجعْله  خ َحــمــامــٌة وَدَعـــــْت اأُ

  * * *

))( التَّزميك: التَّذهيب.

ّعار 406/5 )�زسكني( 4/5)2 )اجلبوري(. )2( قالئد اجلمان، البن ال�صَّ
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قافية النُّون

)(((

يخ اأَيدمر، موىل وزير اجلزيرة، امل�صّمى فيما بعد  يار امل�رسيَّة، حمل اإِليه ال�صَّ - ملّا و�صل اإِىل الدِّ

   :
)((

َحُه، وكتَب عليه من نظمه فَّ طالَعه، فت�صَ
ُ
ويف، ديوان �صعره لي اإِبراهيم ال�صُّ

]الطويل[ 

ـــٌن َْك تـَـْخــتَــ�ــصُّ اأَْع ُّ
ــــرت ــُت اأَظــــنُّ ال ــْن واأَْجــفــاُنوُك منها  ْحِر  بال�صِّ ــْت  َرنَ اإِْن  لَُهْم 

ــِهــْم َقــريــ�ــصِ بَــديــِع  ــن  م ــــاين  اأَت اأَن  ـــواُناإِىل  ودي احلـــاُل  ْحُر  ال�صِّ هــي  ـــواٍف  َق

لهْم ــُه  ــَع ــَم اأَْج ــْحــَر  الــ�ــصِّ اأَنَّ  ــُت  ــْن ــَق يْ
ــاأَ ــْحــبــاُنف ــِه و�ــصَ ــي ــهــْم هـــــاروُت ف يـُــِقـــرُّ ل

* * *

)(4(

]الطويل[   :
)2(

- وقال

واحُل�ْصنى باحُل�ْصِن  الأَلباَب  يَ�ْصَحُر  ــنــىبَدا  ـــيـــِه، اإِنَّـــــُه املـَـْقــ�ــصــُد الأَ�ــصْ ــمَّ اإِل ــُل َه

تَــرائــبــاً الــَقــمــيــ�ــصِ  ْزراِر  اأَ بـــَن  اللَّْدناَوُزْر  َن  والُغ�صُ ْع�َص  الدِّ اإِليك  مَّ  و�صُ

* * *

ايف، البن تغري بردي 272/8 والنُّجوم الّزاهرة 0/7)2. مان، لليونيني )/))5 و 79/2) واملنهل ال�صّ ))( ذيل مراآة الزَّ

)2( فوات الوفيات، للكتبي )/28).
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5(

)(5(

]الب�صيط[   :
)((

ين ياقوت، املعروف بالعامل - وقال يجيُب اأَمني الدِّ

تَـــُه َمـــَودَّ َقلبي  ِحــمــى  ـــُت  ـــْح بَ
اأَ َمــن  ــا  ــاَي اأَوطــانــاي ــص ــ� ـــن َجــعــلــُت لـــُه اأَح وَم

ــُت بها ــرب ــاً َط ــات ــي ــوَي اأَب ــْح ــَت نَ ــل ــص ح�صانااأَر� اإِ ِل  بالَف�صْ ِللُمْبتَدي  ُل  والَف�صْ

حَما�ِصِنها مــن  ُعــْجــبــاً  اأَْخــتــاُل  ــُت  ــُرْح ــهــبــاِء نـَـ�ــصــوانــاَف ــارٍب َظـــلَّ بــالــ�ــصَّ ــص ــ� ك

لِب�َصٌة  
َ
وْهـــي فــجــاَءْت  ـــْت  وراق ـــْت  ـــاَدقَّ ـــوان �ـــصـــيـــع اأَل مـــن الـــبـــاغـــِة والـــرتَّ

ُجِمعا اإِذ  ــِم  ــْظ ــنَّ وال مِبـَـْنــثــورهــا  وبُ�صتاناَحــكــْت  ــاً  ــص رو� ــنَــْت  َحــ�ــصُ بـــاأَحـــرٍف 

ِزيْنَِتها ــــواَب  ث اأَ ــــْرَوٍل  َج على  ْت  َح�ّصاناجـــرَّ احُل�ْصَن  تك�صو  وهي  اأَ�صبحْت  اإِذ 

يِّ فما َ
ــرب ــْن ــَع ــــَه ال ُ َوْج ِّ

ــحــْت تُــَغــرب ــص �َصيبانا«اأَ� ــِن  ب ُذِهـــل  مــن  اللَّقيطِة  »بـَـنــو 

يَنظُرها ــن  ح ـــاٍل  ه ـــُن  اب لــهــا  ـــا عـــانـــاُه نـُـقــ�ــصــانــاُيــ�ــصــي  ــــــاه مب يــحــكــي اأَب

ــدا َغ لها عــبــُد احلــمــيــِد  ــاً  ــ�ــص اأَي ـــذاَك  ــن الــتَّــقــ�ــصــِر اأَردانـــــاك ـــداً يـَــُجـــرُّ م ـــْب َع

ــِه ــِت ــلَّ ــِع ــــُدَك َمـــْغـــمـــوٌر ِب ــــْب ــــــْت وَع كانااأَتَ مــا   َ ْ
ــــر َخ �ــصــحــيــحــاً  ـــُه  ـــاَدَرتْ ـــغ َف

َج�َصدي عن  الأَ�صقاَم  تَدفُع  ل  وَريْحاناوكيف  َروحـــاً  َحَمَلْت  با  ال�صَّ  
َ
ــي وه

ــو عـــاَد يَــْطــرُقــنــا ــهــا ل ــِف ــْي ـــافــمــا عــلــى َط ـــان ـــي واأَح اأَحــــيــــانــــاً  زار  ــــا  َفــــُرمبَّ

َمن اأَْح�َصُن  ين  الدِّ ــُن  اأَم واأَنــَت  ــافا�صلْم  ـــن زان ــظــوٍم وَم ــْن ــَص مَب ــرو� ــطُّ ــى ال و�ــصّ

ول ـــاُت  احلـــادث اإِلـــيـــَك  ــْت  ــطَّ ــَخ تَ عــلــى الـــورى �صاناول  اأَ ــِعــَك يــا  ــَربْ ِب ــْت  َحــلَّ

* * *

))( معجم االأُدباء 2088/5.
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)(6(

]الوافر[   :
)((

- وقال ِب�رُسَّ َمن راأَى

َدَهــْتــنــا فـــــاْز  را  ــــن  َم  َّ ُ
�ـــــرص ـــا  ـــن ـــَزلْ ــانَ ــن ــزلْ نَ اإِْذ  واِر�ـــــصُ  الـــــدَّ ــا  ــه ــنُ ــصِ ــا� حَم

ــا: ــه ــْن ـــــاِل ِم ـــاوخــاَطــبَــنــا ِلـــ�ـــصـــاُن احل ـــْن ـــل ــــمَّ اْرَتَ ـــْم ث ـــُك ـــَل ـــْب َحـــَلـــْلـــنـــا َق

* * *

))( املنهل ال�صايف، البن تغري بردي 8/)27.
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تذكرة ابن العدمي

كمال الدين، اأَبي القا�صم 

ُعَمر بن اأَحمد بن ِهبَة اهلل، ابن اأَبي جرادة 

املُتَوفّى �صنة 660 هـ

ُعني بتحقيقه 

اإِبراهيم �صالح
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�صفحة العنوان
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بداية الكتاب
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نهاية الكتاب
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�صفحة ردٍّ العبِد الآبِق
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])اأ[ اجلزء اخلام�ص
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6(

])ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

:
)((

ِّ
ة احَلَلبي

َ
ب
ْ
)- قراأُت بخطِّ عبِد املُنعم بن احل�صن بن اللَُّعي

�صنة  اأَنَُّه اجتاَز بحم�َس،  النُّعمان؛  ِة  َّ
اأَهل معر اأَبو غامن، ع�صائر بن كامل، من  َحكى يل 

بن   
ُّ
علي احل�صن  اأَبو  الُق�صاِة،  جماُل  ديُد، 

َّ
ال�ص القا�صي   

َ
ر َطهَّ وقد  وخم�صمئٍة،  ثالٍث 

ِْج،   ال�رسَّ
َ
ٍة فوق  دَّ �ٍس، على خِمَ

َ
ًة على َفر

َ
، اْبَنًة لُه، وَعرَبَت يف �ُصوِق ِحْم�َس، راِكب

)2(
ِهندّي

بوُل، وغري ذلك مّما يكوُن بني َيَدي  وقاُت والطُّ
ُ
ُكها، وُقّداَمها الب ومن َخْلفها راكٌب مُي�صِ

رين! املَُطهِّ

فراأَيُت اإِْثباَت هذه النُّْكَتِة، وُكّنا ِبِحْم�َس؛ َفَمْن َقراأَها َفْليعترْب. 

مّما  اهلل  اأَعاَذنا  وَحكاُه؛  َذكرُه  ما  على  َتزيُد  َتُه 
َ
ُرْتب َفَوَجْدُت  القا�صي،  هذا  و�صاَهدُت 

اْبَتالُه. 

ِه اأَي�صًا:  )- وَنقلُت من خطِّ

نُة التي نزَل 
َّ

َدخلُت اإِىل حم�َس يف �صهِر رم�صاَن، �صنة �صبَع ع�رسَة وَخم�صمئة، وهي ال�ص

َب ُح�صونها. 
َّ
، وَرعى ُزروَعها، وخر

)((
عليها فيها �صاحُب ِدم�صق

َمِلَكها  َيخدُم  حم�َس،  اأَهِل  من  ة  َبقَّ الواحِد  بعبِد  ُيعرُف  رجٌل  يل  فحكى 

 :
)4(

ين ْم�صام الدِّ �صَ

 ))( اأبو الف�صل، ابن اللُّعيبة: رجٌل من اأَهل حلب، حمٌب لالأَدب، �رسيع اخلاطر يف النَّظم والنَّرث، مائٌل اإِىل ال�ّصجاعِة؛ وله يف 

دٌة طويلٌة. تاريخ دم�صق )07/4) وخمت�رسه 5)/8)2.
ِّ
املو�صيقا يٌد جي

 ح�صٌن؛ تويف �صنة )45 هـ.تاريخ مولد 
ٌ
 القا�صي؛ اأَديٌب فا�صٌل، له �صعر

ُّ
 بن احل�صني بن هندي، احلم�صي

ّ
)2( اأَبو احل�صن، علي

العلماء 57) وتاريخ دم�صق 49/)5) وخمت�رسه 7)/259.

ين اأَتابك يف الع�صكر؛  : ويف اآخر �صفر ]�صنة 7)5[ نه�س ظهري الدِّ
ّ
ين، طغتكني اأَتابك؛ قال ابن القالن�صي  ))( هو ظهري الدِّ

ولة، قد و�صل اإىِل حم�س ملعونة  ه واأَحرقُه، وبع�س ُدوِرِه؛ وكان طغان اأَر�صالن بن ح�صام الدُّ
َ
فهجم َرَب�َس حم�س، وَنَهب

.((2 
ّ
ين عنها اإِىل دم�صق. تاريخ دم�صق، البن القالن�صي خري خان �صاِحبها، فعاد ظهري الدِّ

، �صاحب حم�س. زبدة احللب 228/2، ))2، 246.
ّ
كي ين، خري خان بن قراجا التُّ )4( �صم�صام الدِّ
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اإاّل  ِهم.  الّنا�ُس، وا�ْصَتَغلوا عن ِقما�صِ ]2اأ[   عليها، واأَْجَفَل 
ُ
اأَْهِلها، ملّا نزَل الع�صكر اأَحَد  اأَنَّ 

النَّبيِذ ما  - على ُدوِر الّنا�ِس، َفيَحمُل من  اللَّيِل َيدوُر- ومعُه ِزقٌّ ما َخفَّ منُه، كاَن يف 

منُه!  ثالثمئة خاِبيٍة  على  يزيُد  ما  نقَل  اأَن  اإِىل  الِبْئِر،  ُه يف 
ُّ
ب َ�صُ

َفي َبيتِه،  اإِىل  وَيعوُد  َوَجَدُه، 

هم مع  ث َبع�صُ ىل َمناِزلهم، وَفقدوا النَّبيَذ، وحتدَّ  عنها، وعاد الّنا�ُس اإِ
ُ
فلّما رحَل الع�صكر

 خوابي َنبيٍذ، وهذا يقوُل: اأُِخَذ يل ثالٌث، 
ُ

بع�ٍس؛ فهذا يقوُل: اأُِخَذ يل من داري خم�س

 . وهذا يقول اأَكرُث، وذاَك اأََقلُّ

ُد جِلرياِنِه: عندي من النَّبيِذ، ما اأَبيُعكم منُه �صنًة؛ ال ُت�ْصِغلوا ُقلوَبكم، وهو 
ِّ
ي

َّ
فقال ذلَك ال�ص

مَمزوٌج. 

َ الأَجِل ِمزاِجِه، فاأَِرنا منُه �صيئًا.  فقالوا لُه: اإِْنا نخاُف عليه اأَن َيْحَم�َس ويتغريَّ

ْلِو، وَحمَله اإِليهم، ف�رَسبوُه، واإِذا هو ماٌء.  فا�ْصَتقى لهم من الِبئِر بالدَّ

َبْح 
ْ
َنر ْوَمنا، ومل  دنا �صَ

َ
واأَْف�ص نا 

ْ
َتِعب منُه؛ وقال:  َثهم، ف�صحكوا  ؟ فحدَّ ما هذا  لُه:  فقالوا 

�صيئًا. 

َخرَبِ  اإِىل  ْفُتها  واأَ�صَ حم�س،  اأَهِل  ُعقوِل  َف�صاِد  من  وغرُيُه  اجلاحُظ  َذكرُه  ما  ْقُت  َفَتَحقَّ

القا�صي. 

 : ِهِ )-  ]2ب[ وقراأُت بخطِّ

و�صَل من حم�س احلاجُب اإِبراهيم، ر�صواًل من ماِلكها اإِىل حلب، يف �صعبان، �صنة ت�صَع 

وهو  ُه،  حقَّ ق�صي  واأَ ْفَتِقُدُه  اأَ ليِه  اإِ يُت  َفَم�صَ ُق�صاِتها،  بع�ُس  ُتُه 
َ
ْحب و�صُ وخم�صمئة،  ع�رسة 

المِة، 
َّ

لَّمُت عليِه، وَهنَّاأُتُه بال�ص
َ

يافِة، فوَجدُتُه راكبًا، والقا�صي يف الّداِر؛ َف�ص يف داِر ال�صِّ

 بها؛ فقال: هو على 
)((

و�صاأََلُته عن َوَلٍد يل َخلَّْفُتُه بحم�س، ينوُب عنِّي يف ِحْفِظ االأَهراِء

وال  لُه  فائدة  ال  لكنَّه  ذلك،  َعرفُت  قد  فقلُت:  َتعرُف.  كما  �ُصغلِه  يف  المِة 
َّ

ال�ص ُجملِة 

- باإِْعراٍب- فقلت: ما 
ْ
ِهم

ْ
، وهذا �صعٌب �صديٌد. فقال: وقد َعرفُت ما هَو َعَلي

)2(
َة
َّ
جاِمِكي

لطان. )القامو�س(. 
ُّ

ي؛ وهو بيٌت كبرٌي ُيجمع فيه طعاُم ال�ص
ْ
))( االأَهراء: جمع ُهر

اتب ال�ّصهرّي.
ّ
ة: الر

َّ
)2( اجلامكي
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6(

، ثانيًة. 
ْ
ِهم

ْ
ُقلَت يا موالَي القا�صي؟ فقال: قد َعرفُت ما ُهَو َعَلي

َق عندُه بني اللَّفظني. 
ْ
رُت، فاإِذا هو يريُد: ما ُهم عليه؛ وال َفر ففكَّ

ديِد وُطهوِر ابنِتِه.
َّ

فراأَيُت اأَن اأُْثِبَتها يف )التَّذكرة(، واأُ�صيَفها اإِىل خرِب القا�صي ال�ص

ِة. 
َ
ب
ْ
هذا ما َنَقلُته من خطِّ ابن اللَُّعي

دوٌق؛ عن معلٍِّم  ٌن �صَ
َ

 بن ع�صائر، �صيٌخ َح�ص
ّ
�صي

َّ
4-   وحكى يل �صيٌخ من اأَهلها، ُيقاُل له: الر

ث. 
َ
كان بحم�س ُيقاُل له: الَعب

 .
)((

قال: وكان معلِّمي، وكان ُيتََّهمُ بابن اإِ�صماعيل

االأَدويِة  باب  اخلوا�س(:  )كتاب  من   ،
)2(

بيب الطَّ َحليٍم  بي  اأَ ُكُتِب  بع�ِس  يف  قراأُت  ])اأ[     -5

ٌق، وخَماليُب ابن اآوى 
َ
ر يٍِّل حُمْ

ُن اأَ
ْ
ُق، وَقر

َ
ِع املُْحر

ُ
ب ؛ وهي: اأَ�صناُن ال�صَّ

)((
غاَء

ُ
التي ُتذهُب الب

َقٌة، 
َ
ر ٌق، وَذراريُح حُمْ

َ
ر ٌق، و�َصْحمُ احَلْنَظِل حُمْ

َ
ر ٌق، وِظْلُف املَِعِز حُمْ

َ
ر بِّ حُمْ  الدُّ

ُ
َقٌة، و�َصْعر

َ
ر حُمْ

ِبَخلٍّ  وُيْعَجُن  َحُق، 
ْ

وُي�ص ُجْزٌء،  واحٍد  كلِّ  من  ُيوؤَخُذ  ٌق؛ 
َ
ر حُمْ  

ُ
َفر �صْ

اأَ وكربيٌت  وِزجناٌر، 

داِنٍق، وُيطلى على  ِذْئٍب، وُيجمُع وُيرَفُع؛ وُي�صَتعمُل منه وزُن  وؤُ  ْ
الُذِر، وُخر

َ
الب ِل 

َ
وَع�ص

ًة، فاإِنَّه 
َّ
ْهِر؛ وَي�صتعملُه يف اجلمعِة مر َغ من ِبراِزِه، اإِىل الظُّ

َ
ُلها بالَغداِة اإِذا َفر َفتيلٍة، ويتحمَّ

َيقطُعه عنه، وَيرباأُ اإِن �صاَء اهلل. 

َلْت لُه، فاإِنَّه َيقطُع ذلَك  ٍز، اَأو كيفما تاأَكَّ
ْ
و ِبُخب و ياب�صًة، وْحَدها اأَ ًة اأَ

َ
واإِْن اأََكَل الَعِذَرَة، َرْطب  

!
)4(

عنه

6-   قراأَُت على َظهِر كتاٍب، بخطِّ بع�ِس اأَهل االأَدِب: 

هل العراِق، وقد َوَرَد على �َصيف  ائغ، لبع�ِس اأَ ر بن احُل�صني ال�صّ اأَن�صدَن اأَبو الف�صل، املَُعمَّ

ة اخلرب وغريه.
َّ
))( خرٌم مبقدار ورقٍة اأَو اأَكرث، اأَودى ببقي

ة، 
َّ
، ُمتقنًا للعلوم احلكمي بِّ ّكري، الطبيب؛ كان م�صلمًاً، فا�صاًل يف �صناعة الطِّ

ُّ
)2( اأَبو حليم: ظافر بن جابر بن من�صور ال�ص

ًا �صنة 482 هـ. عيون االأَنباء 4)6 والوايف بالوفيات 6)/0)5. وكنيُته فيهما: اأَبو 
ّ
متحّليًا بالف�صائل وعلم االأَدب؛ كان حي

حكيم. حتريف. وينظر بغية الطلب )/22)). 

نى والفجور.   الباِء، واملعروف: بك�رس الباء؛ وهو الزِّ
ِّ
))( كذا �صبطه ابن العدمي ب�صم

)4( الظن مبن كان يف مثل عقل املوؤلف ـ عفا اهلل عنه ـ وعلمه اأال ينقل مثل هذه اخلرافات؛ ولكن الكمال هلل وحده!!
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]املتقارب[  عراً فيه:  ْلٍح هديًَّة، واأَن�صَدُه �صِ ولِة ])ب[ مِبِ الدَّ

ــــــٌة ــــــروَم ـــــوُل الـــــَهـــــِديَّـــــِة اأُْك ـــــبُ وحـــا�ـــصـــى الأَمــــــــَر يـَــــــُردُّ الــــَكــــَرْمَق

ــــا ــــْدره َق ـــى  عـــل ـــــوَك  ـــــل ُ امل ـــْمواإِنَّ  ـــَل َق اأَو  ــــابـَـــًة  نـُـــ�ــــصّ لـَـــتَــــْقــــبَــــُل 

ـــعـــاِم الـــطَّ ِبــــبَــــْدِو  ـــــُت  ـــــْي اأَتَ ــــا يُـــْخـــتَـــتَـــْمواإِِينِّ  ــــدم ــــْن وخــــــاِتِــــــِه ِع

ــــُد املُـــِقـــلِّ ــــْه ــــُرَك ُج ــــْم ــــَع ــــَدْموهـــــذا لَ ــــَع ـــُه ال ـــن ـــــَن م ـــــكَّ ـــــــْن قــــد َتَ َ مِل

]املجتث[  عراِء:  7-   لبع�س ال�صُّ

ـــــوٍن ـــــف ـــــُج ــــُبيـــــــا مُمـْــــــِر�ـــــــصـــــــي ِب ــــي ــــب َط يل  ـــــا  ـــــه ـــــاُم ـــــق ـــــصَ �

ــــــْدَغــــــَك نـُـــــــوٌن ـــــــــــــاأَنَّ �ــــــصُ ــــــقــــــوُبك ــــــْع ــــــهــــــا يَ ـــــــد َخــــــطَّ ق

َيعني: يعقوب الَغْزَنوْي الكاتب رحمُه اهلل. 

]الب�صيط[   :
)((

ّي
ِّ
8-   اأَبو العالء املََعر

واإِْن الـــَعـــُدوِّ  َوْجــــِه  مــن  ـــُم  ـــَل لأَْعَ ــمــاِئــُرُهاإِينِّ  �ــصَ تُْخفي  مــا  املـُــداجـــاَة  ــــدى  بْ
اأَ

َمْعـ ُل  َفيُِو�صِ الــقــاري  يَْلَحُظُه  نــاِظــُرُهكــاخَلــطِّ  ـــِت  ـــَوْق ال يف  ــِه  ــِب ــْل َق اإىِل  ــاُه  ــن ـ

 :
)2(

ّ
د بن احل�صن بن النَّّحا�س احللبي ، حممَّ ٍ 9-   قراأُت بخطِّ الوزير اأَبي َن�رسْ

كتبُت ر�صالًة بال ُنقطٍة: 

وحُملِم  االأَمواِل،  ]4اأ[  اأَْعماِر   �صاِرِم 
)4(

الُعراِعِر والُهماِم   ،
)((

احُلالِحِل املِلِك  َدولَة  اهلُل  اأَداَم 

اّل  وارِمِه ُروؤو�َس الُع�صاِة؛ ما َوَعَد اإِ ِم �صَ رواَح الُعداِة، وُمَعمِّ اِل، ُموِرِد ِرماِحِه اأَ وؤّ ُّ
اآماِل ال�ص

ْم�صاَم  اِد؛ اأَعاَر ال�صَّ
ّ

دوَر االأَعداِء واحُل�ص �َصحَّ َعطاوؤُه �َصحَّ الِعهاِد، وال اأَْوَعَد اإِاّل َمالأَ َوَهاًل �صُ

ند.  ))( لي�صا يف �رسوح �صقط الزَّ

: كان من املجيدين املفيدين، املعا�رسين البن �صنان اخلفاجي، قبل �صنة 500 هـ. اخلريدة: 
ّ
)2( اأَبو ن�رس، ابن الّنّحا�س احللبي

ق�صم ال�صام 78/2). 

خم الكثري املروءة. جاع، اأَو ال�صَّ د ال�صُّ
ِّ
ي

َّ
))( احلالحل: ال�ص

)4( اُلعراِعر: ال�رّسيف.
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عوِد 
ْ

َم�ص املَحاِمِد،  ِع  ُمَدرَّ اَحِة، 
ّ

ال�ص حِمْالِل  احِة، 
ّ
الر َهّطاِل  ِحْلُمُه؛  االأَطواَد  وَعلََّم  ُه،  َحدَّ

ِم َمْعمورًة اآِهَلًة، 
َ
، واأَعاَد َمعامِلَ الَكر ماَء حَمَالًّ

َّ
َة َعْداًل، وطاَل ال�ص مَّ

 االأُ
َّ
امل�صاِدِر واملواِرِد؛ َعم

ِمِه.   َطْوُع اأَْحكاِمِه وَمرا�صِ
ُ
ْهر وِعرا�َس الَعَدِم َمْدُحوَرًة عاِطَلًة؛ العامَلُ اأُ�رَساُء َمكاِرِمِه، والدَّ

ِمِه �صاٍع.
َ
ُه، ما َدعا اهلَل داٍع، و�َصعى حوَل َحر

َ
ُه، واأَْعلى اأَْمر

َ
اأَطاَل اهلُل ُعْمر

كاِهَلُه  وَهدَّ  َحْمُلها،  اأَوهاُه  ٍة  ُمِلمَّ  
ُ

ِحْل�س وهو  دٌة؛  مُمَهَّ  ُ واأَوا�رسِ َدٌة،  ُموؤَكَّ َمٌة 
ْ
ُحر ِللُملوِك 

الُم.
َّ

َطَلَمُه وَدهاُه، اإِاّل َرْحَمُة ماِلِكِه وَمْوالُه، وال�ص َكلُّها؛ وماَلُه َماآٌل مّما ا�صْ

* * *
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]5ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

ُعلوان  بن  حمن 
َّ
الر عبد  بن  اهلل  عبُد  د،  حممَّ اأَبو  ين،  الدِّ َزين  االإِمام  القا�صي   

)((
اأََن�صدن  -(0

، قال:
)((

لطان
ُّ

يَّدُه اهلل، ِبَتلِّ ال�ص
 اأَ

)2(
االأَ�َصدّي

]الب�صيط[  ِه:   لنف�صِ
)4(

يف تاج الُعلى اأَن�صَدن ال�رسَّ

ــُهــُم ــَل ــْق ــَص نَ ــ� ــاْخ ـــَك هـــذا ف ـــاِن ــو َزم ــن بَ
ـــُه لَــــَهــــُب)5( ـــثَّ اٍر بَ ــُهـــْم كــــ�ــــرصَ فـــاإِنَـّ

�َصِمعوا واإِْن  يُْخفوُه،   َ ْ
اخَلــر يَ�ْصَمعوا  َكَذبوااإِْن  يَ�ْصَمعوا  مل  واإِْن  ـــوا،  اأَذاع �ــرَصّاً 

اأَخربن  قال:  بحماَة،  اخل�ّصاب،  ابن  د،  اأَبو حممَّ ين،  الدِّ بهاُء   ، االأَجلُّ القا�صي   
)6(

اأَخربن  -((

اأَبو  القا�صي  ا�صتقدَم  ملّا  ثني والدي، قال:  ْحمول، قال: حدَّ
َ
الي القا�صي عبد الكرمي بن 

 اإِىل ال�ّصام، ملّا 
)8(

، من ماردين
)7(

د بن اخل�ّصاب، اإِيْلغازي بن اأُْرُتق الف�صل، يحيى بن حممَّ

ن َيدَفُع  ُلوِّ حلَب وَبلدها َعمَّ ، وخِلُ
)(((

 واجَلْزِر
)(0(

ّماِق
ُّ

 وجبل ال�ص
)9(

لون
ْ
غلب االإِفرجُن على َلي

بِّ عنها، يف �َصَنتي ]6اأ[ ثالث ع�رسة،  َد ِبحْفِظها والّذَّ
َّ
عنها من امللوك، وكان هو قد َتَفر

ه يف بغية الطلب يف تاريخ حلب 884/4).  ))( اخلرب بن�صِّ

مًا، جامعًا  ه وناب يف الق�صاء عن ابن �صّداد، ثم ويل ق�صاء الُق�صاة والتَّدري�س؛ كان �صدراً ُمَعظَّ )2( هو قا�صي حلب، تفقَّ

للف�صائل؛ تويف �صنة 5)6 هـ. التكملة للمنذري )/487 وتاريخ االإِ�صالم 4)/74).

لطان : مو�صع بينه وبني حلب مرحلٌة نحو دم�صق. معجم البلدان 42/2.
ُّ

))( تل ال�ص

عارفًا  ف�صيحًا،  فا�صاًل،  كان  الُعلى؛  بتاج  املعروف  ابة، 
ّ

النَّ�ص  ، ّ
ني

ْ
ي

َ
احل�ص ها�صم،  بن  االأَعّز  بن  االأَ�رسف  االأَعّز،  اأَبو  هو   )4(

عر، عاملًا باالأَن�صاب؛ تويف �صنة 0)6 هـ. بغية الطلب 875/4).  د ال�صِّ
ِّ
بالّتواريخ واأَيّام العرب، ح�صن املذاكرة، جي

)5( يف االأ�صل:.... ك�رساٍب....!

ه يف زبدة احللب 85/2)-89).  )6( اخلرب بن�صِّ

اأي، متلَّك 
َّ
كمان، �صاحب ماردين؛ كان مو�صوفًا بال�صجاعة والر ين التُّ اأَك�صب، االأَمري جنم الدِّ اأُْرُتق بن  اإِيلغازي بن   )7(

حلب بعد اأَوالد ر�صوان بن تت�س؛ تويف �صنة 6)5 هـ. تاريخ االإِ�صالم ))/248.

ة، بها قلعة م�صهورة، واأَماَمها رب�س وا�صٌع؛ فتحها عيا�س بن غنم �صنة 9) هـ. معجم 
ّ
)8( ماردين: من مدن اجلزيرة الفراتي

البلدان 9/5). 

)9( ليلون: جبٌل ُمطلٌّ على حلب، بينها وبني اأَنطاكية، وفيه قرى ومزارع. معجم البلدان 29/5.

ة، ي�صتمل على مدٍن كثريٍة وُقرى وقالٍع. معجم البلدان 02/2).
َّ
ّماق: جبٌل عظيم من اأَعمال حلب الغربي

ُّ
)0)( جبل ال�ص

)))( اجلزر: كورة من كور حلب. معجم البلدان 2/))).
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واأَربَع ع�رسة وخم�صمئة، وُنودَي عليها بجميع ملوِك االأَر�ِس، فلم ُيْنِجْدها اأَحٌد منهم، 

 
)((

َفَقِدَم اإِيْلغازي، وخرج القا�صي اأَبو الف�صِل معُه اإِىل اجَلْزِر، وَدخلوا من �َصمايل االأَثارِب

كمان وغريهم؛ ف�صادَف االإِفرجَن يف   وَجمعوا ُجموعًا كثريًة من التُّ
)2(

لون والبالِط
ْ
اإِىل َلي

.
)((

ٍن ُمِطلٍّ على تلِّ ِعْفرين لون وقد �رسعوا يف ِعمارِة ِح�صْ
ْ
جبِل َلي

وهو  القتاِل،  على  امل�صلمني  �ُس 
ِّ
ُيَحر الف�صل  اأَبو  القا�صي  واأََقبَل  الفريقان،   

)4( َفَت�صافَّ

ا  اإِنَّ فاْزدراُه، وقال:  الع�صكِر  بع�ُس  فراآُه  ُرمٌح؛  دِه 
َ
وِبي ُمَلثٌَّم،  ٍة، وهو 

َ
َحْجر راكٌب على 

ِم! عًا لهذا املَُعمَّ
َ
ِجْئنا من ِبالدنا َتب

، وَحثَّ على اجلهاِد،  فاأَن�صاأَ ُخطبًة بليغًة، ا�صتعطَف فيها القلوَب، وا�صَتهَف فيها الِهَممَ

ِنهم، وَقوَيْت قلوُب 
ُ
نِي؛ فاأَْبكى الّنا�َس، وَعُظمَ يف اأَْعي فَّ ِه بني ال�صَّ �صِ

َ
وخطَب بها على َفر

امل�صلمني.

جْن ِغرُي ع�رسِة 
َ
 من الِفر

ْ
َلم

ْ
َ على امل�صلمني، واخِلْذالَن على الكافرين؛ فلم َي�ص واأَنزَل اهلُل النَّ�رسْ

.
)5(

اأَْنُف�ٍس، ومل ُيقتْل من امل�صلمني ]6ب[ غري َع�رسة اأَْنُف�ٍس

كانوا  الفرجَن  فاإنَّ  مدينة حلب؛  عن  الَعُدوِّ  دفِع   يف 
)6(

االأَّياِم اأَعظم  من  اليوُم  هذا  وكان 

 ،
)7(

َعزاز مثل  واملعاقِل،  احل�صوِن  من  الفراِت،  وبني  بيَنها  ما  وَملكوا  فيها،  طِمعوا  قد 

قلعِة  باَب  واأَخذوا  ذلك؛  وغري   ،
)(((

َة وُخنا�رسِ  ،
)(0(

با�رس وتل   ،
)9(

جنم وقلعة   ،
)8(

وُبزاعا

))( االأَثارب:قلعة معروفة، بني حلب واأَنطاكية، بينها وبني حلب نحو ثالثة فرا�صخ. معجم البلدان )/89.

)2( البالط: مدينٌة عتيقٌة، بني مرع�س واأَنطاكية؛ وهي من اأَعمال حلب. معجم البلدان )/477.

))( عفرين: مدينة من اأَعمال حلب؛ معروفة. معجم البلدان 2/4)). 

)4( زبدة احللب 88/2).

)5( تاريخ العظيمي 70). ويف زبدة احللب 89/2): وُفقد من امل�صلمني ع�رسون نفراً، و�َصِلم من الفرجن مقدار ع�رسين نفراً.

)6( يف االأَ�صل، وفوق ن�صف الكلمة »يام « كلمة »�صباب«؛ يريد: االأَ�صباب.

)7( عزاز: مدينة �صمايل حلب، بينهما يوٌم. معجم البلدان 8/4)).

)8( ُبزاعا: بلدة من اأَعمال حلب، بني منبج وحلب، بينهما وبني كّل واحدة منهما مرحلٌة. معجم البلدان )/409. 

)9( قلعة جنم: قلعة ح�صينة مطلٌَّة على الفرات، وعندها ج�رس ُيعرف بج�رس منبج. معجم البلدان 4/)9). 

)0)( تل با�رس: قلعة ح�صينة، وكورٌة وا�صعٌة يف �صمايل حلب، بينها وبني حلب يومان. معجم البلدان40/2.

)))( خنا�رسة: بليدٌة من اأَعمال حلب، حُتاذي ِقنَّ�رسين نحو البادية. معجم البلدان 90/2). 
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َة، وَنقلوُه اإِىل اأَنطاكية. ُخنا�رسِ

اأَبا احل�صن؛  بها ولَدُه  ، من ق�صيدٍة ميدُح 
)((

�رَساّن
ْ
الَقي ابُن  اأَبو عبد اهلل،  يقوُل  ويف ذلك 

]ال�رسيع[  ه:  وَنَقلُتها من خطِّ

الــــورى يف  ـــي  ع ـــدَّ يَ ل  َمــــْن  ـــواْكاأَبـــــــوَك  ـــصِ ـــبـَــُه ِعـــْنـــَد املَـــعـــايل � َمـــْنـــ�ـــصِ

ٌة ُغــــــــرَّ َحــــــَلــــــٍب  يف  ــنَــواُت الـــِعـــراْكاأَيّــــــــاُمــــــــُه  ـــْت �ــصَ ـــمَّ ـــَه حـــَن اْدلَ

ـــــرَّدى ـــن لـَــــَهـــــواِت ال ــا م ــه ــصَ ــ� ــلَّ ـــَب فــيــهــا الـــَهـــاْكَخ ـــيَّ ـــِد مـــا نَ ـــْع مـــن بَ

الّداعي  َبهرام،  َقَتله  بحلب،  املذكوُر  ل  الَف�صْ اأَبو  القا�صي  ُقِتَل  ين:  الدِّ َبهاُء  يل  قال   -((

، يف �صنة ت�صَع ع�رسة وخم�صمئة، وهو مارٌّ اإِىل اجلامِع ل�صالِة الفجِر، بالُقرِب 
)2(

ّ
الباطني

ّجاجني؛ رحمه اهلل.  من الزَّ

))- ]7اأ[ قراأُت بخطِّ الوحيد، يحيى بن اأَبي �صعيد التِِّلْم�صان رحمُه اهلل: 

َيفعُل  وكذلك  الِعَنِب؛  ِم  ِ ِبِح�رسْ الثَّوِب  من  احِلرْبُ  َل 
َ

ُيْغ�ص اأَن  الثَّوِب،  من  احِلرْبَ  يقلُع  مّما 

 . جِّ ُ
َدُل املدقوق اإِذا غ�صَل، ومثُله ُحما�س االأُْتر

ْ
اخَلر

 :
ٌّ

ِبي  رحمُه اهلل، واأَنا �صَ
)4(

نجارّي
ِّ

يُخ رزُق اهلل بن ُعبيد ال�ص  ال�صَّ
َّ
 َعَلي

)((
4)- اأَملى

مُ لُه يف ذلك؛ فكتَب  �صدقائه، َيَتَغمَّ هم ُعزَل عن واليٍة، فكتَب اإِليِه بع�ُس اأَ ُروَي اأَنَّ بع�صَ

ْت. ْت، واجَلنَُّة باملَكاِرِه ُحفَّ ئاِت َجفَّ
ِّ
ي

َّ
ْت، واأَقالٌم بال�ص اإِليه يقوُل: اأَْوزاٌر َخفَّ

ال�صعراء  من  القي�رسان؛  بابن  املعروف  الوليد،  بن  خالد  ذّريَّة  من  اخلالدّي،  �صغري،  بن  ن�رس  بن  د  حممَّ اهلل،  عبد  اأَبو   )((

املجيدين، واالأُّدباء املتفننني؛ وكان فا�صاًل يف االأَدب وعلم الهيئة؛ تويف �صنة 548 هـ. وفيات االأَعيان 458/4 واخلريدة: 

ق�صم ال�صام )/96. 

ة: ا�صتفحل اأَمره يف حلب وال�صام �صنة 520 هـ. وا�صتوىل على قلعة بانيا�س )يف اجلوالن(، وعاث يف 
َّ
 )2(  بهرام داعي الباطني

م �صنة 552 هـ. تاريخ دم�صق البن القالن�صي )4)-)5). 
ْ
االأَر�س ف�صاداً؛ قتله اأَهل وادي التَّي

ه يف بغية الطلب 646/8)-647).  ))( اخلرب بن�صِّ

نجارّي ، كان رجاًل �صاحلًا فقرياً ح�صنًا، من االأَجواد واالأَ�صخياء؛ تويف يف حدود 600هـ. 
ِّ

)4( رزق اهلل بن عبيد اجلزري ال�ص

بغية الطلب 646/8). 
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كتاِب  ظهِر  على   ،
)((

ّ
الفار�صي كوهيار  بن  اإِبراهيم  بن  د  حممَّ بن  اهلل  هبَة  بخطِّ  قراأُت   -(5

]الب�صيط[   :
)2(

هم )اجلمهرة( لبع�صِ

يّـــا فــــوَق َمــْفــِرِقــِه َ ـــــاأَنَّ الـــرُّ  ك
ٌ
ـــي ُجاَظـــْب وال�رصُّ ْم�ِص  ال�صَّ و�صياء  واملُ�ْصرَتي 

يَــدي َرَفـــْعـــُت  اإِْن  ــي  ــنِّ َع اهللُ  َج  َفــــرَّ ــَرجــال  ــَف ــن ُحـــبِّـــَك ال ـــُه م ـــاأَلُ ـــصْ ـــِه اأَ� ـــي اإِل

]الوافر[   :
)((

ه الآخر 6)- ومن خطِّ

ولـــكـــْن ـــٍة  لـــفـــاِحـــ�ـــصَ ل  ِحــــــبُّــــــَك 
ـــراِماأٌ ـــِك ـــــــاَق ال ــــــــُت احُلـــــبَّ اأَْخ يْ

َراأَ

َوْجهاً ــذاَك  ِل ـــَت  يْ
َراأَ اإِْن  ْلني  َف�صِ احَلـــــراِم]7ب[  ـــــــُب يف  اأَْرَغ ــُت  ــصْ ــ� لَ ـــــاإِينِّ  ف

]الب�صيط[  ه الآخر:  7)- ومن خطِّ

ــِه ــِن ــصِ ــا� ــــْريف يف حَم ــــُب َط اأَُقــــلِّ ـــن  والــَقــَمــِريــا َم ْم�ِص  ال�صَّ ــيــاَء  �ــصِ ــِقــلُّ  ــتَ ــصْ ــاأَ� َف

ـــفـــوين وتَــْهــُجــُرين ـــايل َراأَيْــــتُــــَك جَتْ والبَ�رَصِم ْمِع  ال�صَّ َمكاَن  ِعْندي  ـــَت  واأَنْ

، قال:
ّ
َلفي

ِّ
8)- اأَنباأَن غرُي واحٍد من �صيوخي، عن اأَبي طاهر ال�ص

َدَقة البن  ّي، باالإ�صكندريَِّة؛ اأَن�صدنِ اإبراهيم بن �صَ  اأَن�صدن اأَبو الّثناء، حامد بن ثابت الَغزِّ

 :
)4(

؛ ولكنَّه كان خطيَب حم�َس َفُن�صَب اإِليها-
ٌّ

يك- هو َمْنِبجي  يف الدِّ
ّ
َمْعَمَعة احلم�صي

]اخلفيف[  

ـ ال�صْ ـــراِم  ـــِك وال ــــٍل  واِئ ـــاِل  ـــي اأَْق ــَن  ــابْ ــٍب ُقـــــروِم الـــُقـــروِمي ــِل ــْغ ــن تَ ــِد م ــْي ـــ�ــصِ

 االأَديب ؛ كان �صاحبًا الأَبي زكريا الّتربيزي، وكان يكتب خّطًا ح�صنًاً. الوايف بالوفيات 
ّ
))( اأبو الثناء، ابن كوهيار، الفار�صي

.22(/27

 )2( البيتان الأَبي نوا�س، يف ديوانه 6/4).

ريازي. و�س املعطار 444 الأَبي اإِ�صحاق ال�صِّ
َّ
 ))( االأَول يف الر

 )4( الق�صيدة يف �رسور النف�س 7))- 8)). وبع�صها يف حتفة القادم 89 والوايف بالوفيات 2/)26.  

 �صماعًا بهذا 
ّ
َلفي

ِّ
ين، عبد اهلل بن احل�صني بن رواحة، بروايته عن ال�ص ها على عزِّ الدِّ

ُ
يف الهام�س بخطِّ ابن العدمي: قراأْتـ  

د اأَناُه اهلل، وذلك بحلب، يف �صهر ربيع االآخر، �صنة اأَربعني و�صّتمئة؛ و�صحَّ  عندي �صماعه  االإ�صناد. و�صمعها ولدي حممَّ

.
ّ
َلفي

ِّ
لها من ال�ص
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ـــــــارا ــــــذي عـــلـــيـــِه اأَم ــــــــــَر ال ـــــدمِيوالأَم وَق ــــــادٍث  ح مـــن  َــــعــــايل  امل ُت 

َمْنثو ــصِ  ــ� ــالأَْم ب الأَمــــَر  َمـــَدْحـــُت  ــد  بــاملَــْنــظــوِمق الــــَغــــداَة  ــــُت  ــــْئ وِج راً 

ْج بــاإِْحــ�ــصــا ـــــرِّ ــتــي وَف ــْع ِقــ�ــصَّ ــِم ــتَ ــا�ــصْ ــمــوِمف ــُه ـــاِت ال ـــاِرق ِنــــَك مــا بــي مــن ط

الــبَــْيـــ يف  َوْهـــــَو  ــُه  ــتُ ــْن َحــ�ــصَ ِديْـــــٌك  ــٍب َكـــــرمٍي اخِلـــْيـــِميَل  ــصِ ــ� ــْن ــِة مـــن َم ــصَ ــ� ـ

ـــْفــــ ِبـــــيـَــــِة الـــطِّ ْ َ
ــــُه َكـــــرت ــــتُ ــــْي ــاً وعــنــَد حــــاِل الــَفــطــيــِمثـــــمَّ َربَّ ــع ــي ـــِل َر�ــص ـ

ما من  �صاَء  كْيفما  الَعْفَو  ــُل  ــاأُْك يَ ــتــيــِم]8اأ[  الــيَ ــــاَل   م
ِّ
ـــي الـــَو�ـــصِ يل كــــاأَْكــــِل 

ْ َ
ــرب ــَورِة الــَولَــِد ال ــدي يف �ــصُ ــْن ــِمَوْهـــَو ِع ــي احلــَم ــفــيــِق  ــ�ــصَّ ال ـــوَرِة  �ـــصُ ويف  ِر 

نَّظا ــْرِف،  ــُع ال ــــَرُق  اأَْف ــْوِن،  ــلَّ ال ــ�ــُص  ــيَ بْ
ِرمْيِاأَ  ٌ ْ

َعـــــــن ــــا  ــــه كــــاأَنَّ  ٍ
ْ

بـــــَعـــــن ٌر 

ــْذ ـــِرِه ِو�ـــصـــاحـــاِن مــن �ــصَ ـــْح ــى نَ ــل ـــظـــوِموع ـــْن َم ـــــــوؤٍ  ـــــــوؤْلُ ولُ بَــــِهــــْيــــٍج  ٍر 

ـــ ــصْ ُــ� ــــِب امل َه ــــذَّ ليِمراِفــــــٌع رايَــــــًة مـــَن ال الظَّ ــِي  ــْع ــ�ــصَ َك بــهــا  ــعــى  يـَـ�ــصْ ــــِرِق  ـ

الْطـ  
َ
َم�ْصي التَّبَْهنُ�َص  َم�صى  مــا  ــ�ــصــي مـــَن اخُلــــْرطــــوِم))(واإِذا  ــتَ ـــِرِق املـُـْن ـــَط ـ

ــتــاٍب  ِك
ِّ
ـــي ـــَم َط ــَم الأَْر�ــــــصَ َو�ـــصْ ــصَ ــــٍب خَمْـــــتـــــوِم)2(و� ــــاِت ِبـــَخـــواتـــيـــِم ك

ــا الــ�ــصّ ــِب  ــصَ ــ� َق ـــراِن يف  ـــَج ـــْن َخ ـــــرمِيولـَــــُه  ــــِظ احَل ــــْف ــــبــــا حِلِ ـــد ُركِّ ِ ق
ْ

ــــــن َق

ــاٌن ــص ــ� ــل ــْي ــــِه َط ـــن ِريْــــ�ــــصِ احَلكيِموعـــلـــيـــِه م الــلَّــطــيــِف  ــْنــَعــِة  �ــصَ مــن  ــْيــَغ  �ــصِ

ــُد يف ِحــْمـــ ــَه ــ�ــصْ تَ ـــوِك  ي ـــدُّ ــُع ال ــي ــم ـْعــظــيــِموَج ـــ�ـــصَ لــــُه بــــاجَلــــاِل والــتَـّ ـ

ــرا ــص ــ� ـــيـــاِح ُم ــِميَـــتَـــجـــاَوبْـــَن بـــالـــ�ـــصِّ ــي ــل ــصْ ــ� ــتَّ ــال ب ذاك  يف  اإِلــــيــــِه  ٍت 

َخــْمــ�ــٍص بـــَن  يْــــتَــــُه 
َراأَ ــا  م واإِذا  ــــِه ِكــــبــــاِر اجُلـــ�ـــصـــوِم]8ب[  ـــن َدجــــاجــــاِت م

ــاٌت ــي ــتَ ـــُه َف ـــٌك يَـــْخـــُدْمـــنَ ـــْل ـــَت: َم ـــْل وُروِمُق َزْنٍ  ـــــَن  ب ــــَن  ــــاَديْ ــــه ــــتَ يَ

رِب.....  ))( يف م�صادر التخريج:.... م�صي الطَّ

)2( يف م�صادر التخريج:.... و�صمَ طنِي كتاٍب. 
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ــا ــتّ ــبُــُه ال ــــُه َفــتَــْحــ�ــصَ ــــْرَف كـــرمِيوتـَـــــرى ُع َويٍّ  ــــرصْ ــــ� ِك َراأْ�ـــــــصِ  ــى  ــل ع َج 

ـــِم بـــاملـَــواقـــيـــِت لَــْيــًا ـــْل ـــِع ـــُب ال ـــاِق ـــجـــوِمث ـــنُّ ـــال ـــــاراً وحــــــــــاِذٌق ب ـــــه ون

ـــرِبْ اَن َحـــويل عــلــى ال
ْ

ـــُحـــثُّ اجِلــــــر الـــنَّـــدمِيويَ كـــاأْ�ـــصَ  املُـــديـــِر  ـــثِّ  ـــَح َك ِر 

الــلَّـــ ـــــْوُت  َدَع ــاِة  لــلــ�ــصَّ ــُت  ــْم ُق ــعـــيـــِم املـُــقـــيـــِمواإِذا  ـــــَه بــــالــــِعــــزِّ والـــنَـّ ـ

ــْد ــْيــِف ال ــايل بــن �ــصَ ــع َ ـــي امل ــٍف اأَب ــ�ــرَصي ــِمِل ــي ح ــرَّ ــِد الـــكـــرمي ال ــيِّ ــصَّ ــ� ـــــــِة ال َدْولَ

 الْــــ
َّ
ـــهــــا الأَمــــــــُر َعـــلـــي يُـّ

ــدمِيولَــــــُه اأَ ــق ـــاِن ال م ـــزَّ ــِف ال ــاِل ــص ــُد يف � ــْه ــَع ـ

ـــوِء ِعـــْنـــدي ـــ�ـــصُّ ــــــٌن مــــَن ال ـــــــُه اآِم ــــِة املَـــْحـــتـــوِماأَنَّ ــــيَّ ــــِن َ ـــــــوِم امل َ يَ ْ
ـــــــر َغ

الِعْيـ يف   
َ
ــي ــحِّ ــصَ اأُ� اأَْن  ــْجــُت  اْحــتَ ــد  ــــِه حـــاجـــة الأَديـــــــــِب الـــعـــدمِيوق ــــِد ب ـ

ــــا اأَبـَـــتــــانــــا ــــَن: ي ــــْل ــــُق ـــــوِموبـَـــنــــاتــــي يَ َولُ َغــــــْدٍر  بـــَن  ذاَك  يف  اأَنْــــــَت 

ـــ ــْي ــاَك ــب ــتَ يَ ــــُه  ــــْولَ َح ــــنَّ  ــــراُه وتَ ــوِم]9اأ[  ــج ــصْ ــ� ــــٍع ِلــــَفــــْقــــِدِه َم ــــَدْم ــــــــَن ِب

ــــن يـَــْفـــتـَــديـــِه ـــــوؤاُل َم ــــٌز �ـــــصُ ــــزي ــِموَع ــظــي ــــٍح َع ــــِذبْ ــــِدِه ُمـــْنـــِعـــمـــاً ِب ــــاْف ف

يـُـْنــ�ــصــي لــــَك  ـــنَّـــًة  �ـــصُ ذاَك  يف  ـــِق  ـــْب ــــُرهــــا ِذْكــــــَر َكــْبــ�ــصِ اإِبـــراهـــيـــِمتُ ِذْك

داٍع اهللَ  َدعـــا  ــا  م الـــِعـــزِّ  يف  ــَت  ــصْ ــ� ـــِمِع ـــطـــي ــــــــــَزٍم واحَل ــــــــــداً بـــــَن َزْم بَ
اأَ

:
)((

ّ
ني

ْ
د بن يعقوب الُكِلي 9)- قراأُت يف كتاب )الع�رسة( الأَبي جعفر، حممَّ

، عن احل�صني 
ّ
د بن علي د بن خالد، عن حممَّ ٌة من اأَ�صحاِبنا، عن اأَحمد بن حممَّ قال عدَّ

 �صلواُت اهلل 
)2(

 بن يو�صف، عن هارون موىل اآل جعدة، قال: قال اأَبو عبد اهلل
ّ
ابن علي

عليه: 

نَي. 
ِّ

َفَع ال�ص
ْ
حيم«، من اأَجوِد ِكتاِبَك، وال مَتُدَّ الباَء حتى َتر

َّ
حمن الر

َّ
اكتْب »ب�صم اهلل الر

 : صا�
ِّ
د بن اأَبي ن�رس، عن اأَبي احل�صن الر 0)- وذكر فيه: عن اأَحمد بن حممَّ

يعة؛ تويف �صنة 28) هـ. تاريخ دم�صق 6/65)) وخمت�رسه )62/2).  ))( من �صيوخ ال�صِّ

)2( هو االإمام جعفر ال�صادق، ر�صي اهلل عنه وعن اآبائه الكرام.
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اأَنَّه كان ُيَتُِّب الكتاَب؛ وقال: ال باأ�س بِه. 

ة: 
َّ
 بن عطي

ّ
 بن اإِبراهيم، عن اأَبيه، عن ابن اأَبي ُعمري، عن علي

ّ
))- وذكر فيه: عن علي

َبًة. اأَنَّه راأَى ُكُتبًا الأَبي احل�صن �صلواُت اهلل عليه ُمَتَّ

اإِبراهيم  ابن  اأَبي َعمرو، عثمان بن عبد اهلل  اليمني- وَنقلُته من خطِّ  لبع�صهم يف  ]9ب[   -((

]اخلفيف[  :- 
)((

ة
َّ
، قا�صي املََعر

ّ
ر�صو�صي الطَّ

ـــُت ِمــْنــهــا ـــْع ـــاْرتَ ــَن ف ــم ــيَ ـــاأَلـــوين ال ـــــاِع�ـــصَ ـــــي وا بـــذلـــَك الْرِت ـــــرُّ ـــــَغ كـــي يُ

ــْيـــ ــا َكــُمــْنــَحــَدِر الــ�ــصَّ ــه ــتُ ــْل ــصَ ْر� ـــمَّ اأَ َـــكـــاِن الـــيـَــفـــاِع))(ث ــن امل ـــِل تـَــهـــادى م ـ

]الطويل[   :
)((

الق ِه يف الطَّ ))- ومن َخطِّ

ــْفــتُــهــا َحــَل ـــاِق  بـــالـــطَّ ــوين  ــف ــلَّ َح ِقاإِذا   املـُــَمـــزَّ
ِّ
ــــِمــــي ــْحــِق الأَْتَ ــ�ــصَ ــاً َك ــن ــْي َيِ

َدرى فــقــد  ــاِق  ــت ــِع ــال ب ــوين  ــف ــلَّ َح ـــــــُه غــــُر ُمــْعــتَــِقواإِْن  ـــي اأَنَّ ـــام َنـــــاٌح ُغ

َرَدْدتُــهــا ــاِق  ــالــطَّ ب ــفــوين  َحــلَّ تـُـَطــلَّــِق[]واإِْن  مل  كـــاأَْن  ــْت  كــانَ مــا  ـــْرِ  َخ على 

 
ّ
التَّميمي احُل�صني  بن  احَل�صن  القا�صم،  الأَبي   :

ّ
ر�صو�صي الطَّ عمٍرو  اأَبي  من خطِّ   

)4(
ونقلُت  -(4

َحْمدان،  بن  ولة  الدَّ يف  �صِ بن  �رسيف  بن  �صعيد  الف�صائل  اأَبا  االأَمرَي  ميدُح   ،
)5(

الوا�صاّن

 ))( تويف �صنة )40 هـ. تقريبًا. تاريخ دم�صق 286/45 وتاريخ االإ�صالم 2/9). وقال ابن العدمي: كان فا�صاًل م�صنداً ثبتًا. بغية 

 266 الت�صبيهات  للبحتي، يف  للبحتي«. وهما  اإِنِّهما  »قيل:  العدمي:  ابن  بخّط  الهام�س  5/5))2. كتب يف  الطلب 

اغب 7/2)2 ولي�صا يف ديوانه. ون�صبا اإِىل دعبل، يف �رسح املقامات لل�رسي�صي )/29) وعنه يف ديوانه )40. 
ّ
وحما�رسات الر

وهما جلهم بن �صبل الكالبي، يف املناقب واملثالب 9)).وذكر �صاحب التذكرة احلمدونية )/)8 بعد اأَن اأَورد البيتني 

بال ن�صبة: ذكر البحتُي اأَنَّه الأَخيل بن مالك الكالبي. ولي�صا يف حما�صة البحتي. وبال ن�صبة، يف الهفوات النادرة 7 

واأَ�صباه اخلالدينّي 6/2) وجمع اجلواهر 94).

)2( يف االأَ�صل:.... من املكان القاع!

ع- املرثدّي، يف ر�صالة الغفران 7)) واالإ�صابة )/248 )رقم 7)8)(. وهي لالأَخيل بن 
ْ
ي
َ
ب ميع- اأو �صُ  ))( االأَبيات ل�صويد بن �صُ

عدي، يف املناقب 
َّ

ة )/)8. ولالأُحيمر ال�ص
َّ
- يف حما�صة البحتي 286/2 والتذكرة احلمدوني

ّ
مالك الكالبي- اأَو العجلي

اغب 8/2)2. والبيت الثالث، 
ّ
واملثالب 9)2.  وبال ن�صبة، يف �صمط الالآيل )/89) واأَ�صباه اخلالدّيني 6/2) وحما�رسات الر

اإ�صافة من امل�صادر الإمِتام املعنى. 

ه يف بغية الطلب 5/5))8-2))2.  )4( اخلرب بن�صِّ

عر، خبيث اللِّ�صان،   جميٌد، ح�صن ال�صِّ
ٌ
 ، الوا�صاّن؛ �صاعر

ّ
د؛ التَّميمي  )5( اأَبو القا�صم، احل�صن بن احل�صني بن وا�صانة بن حممَّ
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تني ُمْقَطَعَتنْي لبع�ِس اجُلْنِد:    وَي�صاأَُله يف َردِّ َحّماِمِه وداِرِه بحلب، وكاَنتا مقبو�صَ

]جمزوء الكامل[   

ـــدا ـــَج ـــْل ــــو ُكـــــْنـــــُت اأَْمــــــــــــَدُح ِل ــدىل الـــنَـّ بـَــــْحـــــِر  يف  ْعـــــُت  َ َ
لَـــــ�ـــــرص

ـــــْو ــــِل َم ــــي ــــاأم ــــتَّ ــــال ـــــــــــــــُت ب ــــداواأَمَمْ ــــيِّ ــــصَّ ــــ� ــــــــــــــــَر ال ــــــــا الأَم لن

ــا ــن يُ ـــــــاأَْن  ب ــــوِك  ــــل ُ امل اأَوىل  ـــدا]0)اأ[  ويُـــْقـــ�ـــصَ ــــــاُء  ج ــــــرَّ ال بــــــِه  َط 

ــــ ـــري ـــطََّ ال يَــــَهــــَب  اأَْن  ــــٍل واملُـــــْتـــــَلـــــداواأََحــــــــــقُّ  ــــائ ــــص ــــ� ـــــــَف ِل ـ

حــــــــــاِتٌ راآُه  لــــــــو  ــــــــــــْن  ــدىَم الــ�ــصَّ ـــَب  ـــِخ ـــصَ � جَمْـــِلـــ�ـــصٍ  يف 

ـــ ــي ــــــاِر يـَـــــهــــــاُب ف ــــــوق يَــــْعــــنَــــدابــــــــادي ال اأَْن  ـــُه  ـــصُ ـــ� ـــي ـــل َج ــــــِه  ـ

ــــ الْ ـــــرى  َق اإِذا  الـــــبـُــــدوَر  يَــــْقــــري 
)(( َْهــــدا  ُمــــ�ــــرصَ ـــديـــَف  الـــ�ـــصَّ ـــوُم  ـــق ـ

اأَو ــــَلــــحــــاِت  الــــطَّ ـــُة  ـــح ـــل َط ـــــدا))(اأَو  ـــــجَّ وا �ـــــصُ ــــــــــــرُّ ــــٌب خَلَ ــــع ك

ــــطــــا ـــــــــي َم ـــــــــح ــــي اأَنْ ــــن ــــنَّ ــــك ـــــدال ـــَل الأَْقـــــ�ـــــصَ ـــي ـــب ـــصَّ ـــ�  ال
َ
ـــــي ـــــِب ِل

ـــْو ـــ�ـــصَ ـــتَّ وال ــــَل  الــــتَّــــَجــــمُّ الأَْمــــــــــــَرداواأَرى  ــــُت  كــــن ــــُذ  مــــن ُوَن 

ـــــٍة ـــــيَ ـــــْغ ـــــــِب بُ ـــــــاِل ــــــلِّ ط ــــــك داول ــــــــــوِّ ــــــا ُع ــــــن َدْهــــــــــــــــــِرِه م م

ــــــــا ـــــــا اأَق ـــــــولن ــــــــــــــــــُت َم ــــدىوراأَي ــــُه ال ـــــــــــاَم  اأَع الــــــيَــــــْوَم  َم 

ـــــا ـــــد اأع ـــــــــــْدًل ق ــــــــاَع َع ــــــــص ـــــداواأَ� بَ كـــمـــا  ـــــــاَن  م ـــــــزَّ ال لـــنـــا  َد 

من  بالقرب  جانبها  اإىِل  داٌر  له  وكان  بحلب،  الوا�صان  حّمام  ين�صب  واإِليه  دم�صق؛  وم�صكنه  بحلب،  مولده  هّجاٌء؛ 

البالط؛ تويف يف حدود 90) هـ. يتيمة الدهر )/5)) ودمية الق�رس )/)7) ومعجم االأُدباء )/049) وبغية الطلب 4/5))2. 

: احل�صني بن احل�صن« ثم قال: 
ُّ
وا�صمه يف مطبوعة اليتيمة: احل�صني بن احل�صني! ويف نقل ابن العدمي: »�صّماه الثعالبي

ة النُّعمان، وكان يف ع�رس الوا�صان،  َّ
»واالأَ�صحُّ عندّي احل�صن بن احل�صني؛ فاإِن نقلُته من خطِّ اأَبي عمرو... قا�صي معر

ولعلَّه اجتمع به بحلب و�صمع منه«.

نام. واملُ�رَسْهِد: 
َّ

ديف: �صحم ال�ص
َّ

ْدَرُة: كي�ٌس يكوُن فيه ع�رسَة اآالف درهم. وال�ص
َ
دور هنا: جمع َبْدَرٍة. والب

ُ
))( يف الهام�س: الب

َمِة.  ِمني من االأَ�ْصِنِ
َّ

ال�ص

)2( طلحة الطلحات: هو طلحة بن عبيد اهلل بن خلف. وكعب: هو كعب بن مامة؛ وهما من اأَجواِد العرب. 
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ــــــ ـــــصْ ـــــــِه واأَ� ـــــــمَّ الـــــَقـــــريـــــَب ِب ــــــَعــــــداَع بْ
الأَ وِر  الــــــ�ــــــرصُّ يف  ــــَم  ــــَه ـ

ـــِه ـــِل ـــث ــــــــُب م ــــــــْذَه ـــــدىوكــــــــــــذاَك َم ـــــتَ اْع ول  فـــيـــه  جــــــــاَر  ـــــا  م

اأُرى ل  اأَينِّ  ـــــُت  ـــــْم ـــــِل ـــــَع َّدا))(َف ــــــــ�ــــــــرصَ ـــــِد ُم ي
َّ

ـــــ�ـــــرص ــــــَن ال ب

ــــــــــ يْ
ــــو َراأَ ـــِل ل ـــائ ـــ�ـــص ـــف ـــِجـــدااأَاأَبـــــــــــا ال ـــاِة املـَــ�ـــصْ ـــــَت لــــدى الـــ�ـــصَّ

ــــِه يـَـــــــــداً تُـــطـــا ــــي ـــــــَت ف ـــــــْظ ـــــداوحَلَ يَ ـــــــْت  ـــــــَع َرَف كــــلَّــــمــــا  ِوُل 

ــــَت اأَ�ـــــصـــــواتـــــاً تـَــعـــا ــــْع ــــِم ــــصَ ــــداو� ــــَع ــــ�ــــصْ ــــيَ ِل ــــــاِء  ع ــــــدُّ ــــــال ب ىل 

وا ـــــدَّ ـــــال ــــــْدعــــــو مِلـُـــــْلــــــِكــــــَك ب ــــــداتَ َْم �ــــــرصَ الـــــلَّـــــيـــــايل  عــــلــــى  ِم 

ــو ــص ــ� ْن يَ
ــــــــــاأَ ــــــــــداَك ب ــــى ِع الـــــــرَّدىوعــــل ـــُف  ـــي ـــص � ـــُم  ـــه ـــي ـــل َع َل 

هــــــِر عــن ــــــــــــــداويُـــــــــــَردَّ َطـــــــــْرُف الــــــدَّ َك اأَْرَم ــــــــــــــــاِم ِعـــــــــــــزِّ يّ
اأَ

ـــ ــْح ــم ــصَ ــــــــَك مــــا � ـــدىلـَـــَعــــِلــــْمــــَت اأَنَـّ ـــــِه �ـــصُ ـــَت ب ـــْح ـــم ـــصَ ـــــَت مبــــا � ـ

ــــْد ـــــــــذاَك َع ـــــَت ِب ـــــ�ـــــصْ دالـــكـــْن اأََع ــــــــــــــدَّ جُمَ ــــــــــــــــزاُل  يَ ل  ًل 

ـــِه الـــــيَـــــْوَم َغــــْر ـــي ـــــَت ف ـــــداوَغـــــَر�ـــــصْ ــــلُّ بـــــــِه َغ ــــِظ ــــتَ ــــصْ ــــ� �ــــصــــاً تَ

يـَــــزا ل  ــــــداً  ــــــْن ُج ـــــَت  ــــــدا))(وَفـــــَر�ـــــصْ ــــــنَّ جُمَ ــــــُدوِّ  ــــــَع ال ـــى  ـــل ع ُل 

الــَعــبــيـــ اأَْفـــــِئـــــَدَة  َفــَمــَلــْكــَت  ـــدا]0)ب[  ـــِع ـــــــَدَة ال ـــــــِئ ـــــــــَت اأَْف ـــــِد وُرْع ـ

ـــاً ـــي ـــاق ــــــــــــــراً ب ــــــــَت اأَْج ــــــــَويْ ــــــداوَح ــــــلَّ ـــــــــروِن خُمَ ـــــــــُق ـــــَد ال ـــــع ب

ــــداً ــــَم ــــْغ ـــبـــاً ُم َزَمـــــــنـــــــاً ولَــــــْيــــــثــــــاً ُمـــــْلـــــِبـــــدامــــــاِزلْــــــَت َعـــ�ـــصْ

ـــيـــا ـــلَّ ـــــاً َحـــــَمـــــْتـــــُه يَـــــــُد ال ـــــي ويـُـــــْرِعــــــداوَح ــــوَب  ــــصُ ــــ� يَ اأَْن  يل 

ــــ ـــْف ــــــُك َع ــــــْل ُ ــــى اأَتــــــــــــاَك امل ـــــداحــــتّ ـــــا َمــــــــــــــَدْدَت لــــــُه يَ ــــــــواً م ـ

ريد. َّد: املقلَّل عليه. وال�رسيد: الطَّ ))( املُ�رسَ

)2( يف الهام�س بخطِّ ابن العدمي: لعلَّه ون�رست.... وحتته: لعلَّه: وعر�صت. وبعده: وما يف االأَ�صل اأَح�صُن منهما.
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ــــْر ــــُج ــــاً يَ ــــاق ــــت ــــ�ــــصْ ـــــــَوداواأفـــــــــــــاَك ُم ـــــــْق املِ َذراَك  اإِىل  ُر 

ــــِه ُمــــَهــــنّــــداً ــــي ــــَت ف ــــْل ــــَل ــــصَ ــــ� ــــداَف ــــ�ــــصَ ــــبــــاً وَراأْيــــــــــــــاً حُمْ َعــــ�ــــصْ

ـــا ـــه ـــصِّ ـــ� ــــــَل ال ــــــث ــــــَوداوَعــــــــزيَــــــــًة ِم �ــــــصْ اأَ َخــــْطــــبــــاً  جَتــــــــوُب  ِب 

ــــــــــــُر يف ــــاَم الأَْم ــــق ــــتَ ــــصْ حــــتّــــى ا�
دا))( وَّ

لُــــــْطــــــٍف وكــــــــــاَن تــــــــــــــــاأَ

ــــ ـــْن ــــــِك ُم ـُـــــْل ـــــُر امل ي
َ

ـــــرص ـــــدا � ـــــَغ ــــــداَف مُمـَـــــهَّ وراَح  ـــــــَزِعــــــجــــــاً 

تــــزا ل  بــــــــاأَنَّــــــــَك  ــــَعــــْد  ــــــدافــــا�ــــصْ ــــــوؤَيَّ ُم مـــــــاِن  الـــــــزَّ ـــى  ـــل ع ُل 

اآ الأَْمـــــــــــــــــاِك  اأَْكـــــــــــــــــَرَم  ـــــا  ــــــدىي ــــــــَدهــــــــم َم ــــــــَع ــــــــــاًء واأَب ب

ــــــ ـــــصْ ــــــْم ِهــــَمــــمــــاً واأَ� ــــــُه ــــــلَّ ـــــداواأََج ـــــِت ـــــــَرَفــــــُهــــــْم َجــــمــــيــــعــــاً حَمْ

ْن واإِ جُمْـــــتَـــــِديـــــاً  ـــــُت  ـــــْئ ِج ــــــــــــدامـــــا  ُكــــــْنــــــَت الأََجـــــــــــــلَّ الأَجْمَ

اإِْن ــــــاب  ــــــوّه ال ـــــــــــــــــَوَد  ـــــــاُل الأَْجــــــــــــــَوداوالأَْج ج ـــــــرِّ ــــــــدَّ ال َع

ـــــــــــ يْ
َراأَ اأَْن  ملـّـــــا  ـــــُت  ـــــْئ ِج ـــــــــــدابــــــْل  الأَْوَح ـــــوِك  ـــــل ُ امل يف  ــــَك  ــــتُ ـ

ـــــــــــــَك بَـــْيـــنَـــهـــم يَ
ــــــــــــــُت َراأْ يْ

ــــــداوَراأَ ــــــصَ ــــــدَّ الأَْر� ــــــصَ يـُــــْدعـــــى الأَ�

اإىِل اآمــــــــــــايل  ــــــُت  ــــــْث ــــــثَ ــــــَح َمــــــِلــــــٍك يُـــ�ـــصـــامـــي الــــَفــــْرقــــداَف

ــــ ـــْي ـــِل ـــ�ـــصـــاِئ َ ِل ْ
ــــجــــدايَـــــَهـــــُب الـــــلُّـــــَجـــــن ــــ�ــــصْ ــــَع ـــــــِه لِهــــــيــــــاً وال ـ

ــــوا ــــَف ـــــــَل ال ـــــــَل ـــــــَل واحُل ـــــــْي ــــــــداواخَل ــــــــبُ ــــــــَر والإِمـــــــــــــا والأَْع ِخ

ــــــِه ــــــْدِل ـــــن َع ـــــُه م ـــــتُ ـــــاأَلْ ـــــصَ ـــــ� ــــــَرداَف ــــــْف ـــــُت فــــيــــِه ُم ـــــا لَـــــ�ـــــصْ م

ـــــصِ يف ـــــا� ـــــنّ ـــدافـــــــاأَكـــــــوَن بـــــــَن ال ـــــِر ُمــــَفــــنَـّ ـــــث ـــــَك ــــــِب ال ــــــَل َط

ـــــ ــــْل اأََق وَحـــّمـــامـــي  داري  يُــــوَجــــدا]))اأ[  ن  اأَ َمـــــن  ـــــَك  ـــــَديْ لَ ــــــُل 

ـــــْطـــــَرٍة ـــــــداَة َكـــــَق ـــــــَغ ــــمــــا ال ــــُه ــــــداَف ــــــْزِب ْت َخــــلــــيــــجــــاً ُم ــــــــــــدَّ َم

 . د: اْعَوجَّ وَّ
))( َتاأَ
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ــــا ن ــــاأَ ـــــــُع ِل ـــــــصَ ــــداوالأَْر�ـــــــــــــصُ اأَْو� يَ ـــــْم  ـــــُه ـــــُع اأَْو�ـــــصَ واأَنــــــــــَت  ِم 

ْن ـــــــــاأَ ـــــــُهـــــــْم ُطــــــــــــّراً  ِب ــــــَل ِلــــتـُـــْحــــَمــــداواأََحـــــــقُّ ــــــزي ـــــَب اجَل ـــــَه تَ

ـــُهـــمـــا ـــــــَف َعـــْن ـــــــيَ ْه
ــــْع لأَ ــــَط ــــاْق ــــــــــْوِردا))(ف ــــِر ُجــــــــوِدَك َم ــــْح مـــن بَ

ــــ ـــصْ ـــَو� ـــاً تُ ـــص ـــ� ـــْي ـــــُه َع ْرَغـــــــــــــــداواْجـــــَعـــــْل ل ـــــُه َعـــــلـــــيـــــِه اأَ ـــــُع ـــــصِ �

ـــِعـــْيــــ ــــا �ـــصَ ــــي ي ــــنِّ ــــُه َع ــــْل ــــَغ ــــصْ ــــداوا� ــــَع ــــصْ ــــَت َجـــــــــّداً اأَ� ــــْي ــــِق ـــــُد لَ ـ

يُـــهـــا ــــــُه  ــــــُع ــــــْوِق َم ــــــــاَن  ك ــــّددااإِْن  ــــصَ ــــ� وتَ ــــمــــى  ــــتَ انْ اإِذا  ُب 

ـــلـــو ــــــي الـــُق ــــــْب ـــــــذي اأُط ــــدافـــــاأنـــــا ال ــــصِ ــــ� لأُنْ ــــــُت  ــــــْف َوَق اإِذا  َب 

طـــغـــوا اإِذا  ــــــــــداَك  ِع ــــــدىاأَْرمـــــــــــي  ُ امل َحـــــــزِّ  ِبــــــاأََمــــــ�ــــــصَّ مـــــن   

ـــا ـــن ــــصُ اجَل ــــ� ــــِه اجَلــــْلــــمــــداعـــــن ِمـــــــْقـــــــَوٍل يَ ــــصُّ  ــــ� ــــَع يَ اأَو  ِدَل 

ـــا ـــح َ امل يف  ـــــــــــَدَك  جَمْ ـــــــــــــــُن  ِزيْ
ــــداواأَ ــــصِّ ــــ� ــــَق ِفـــــــــِل راِجـــــــــــــزاً وُم

ـــــراً ـــــاِئ ـــــْعـــــري غ َ الـــــــِكـــــــراِم وُمـــــْنـــــِجـــــداويـَــــ�ـــــصـــــُر �ـــــصِ ْ
بَــــــــــن

- ونقلُتها اأَي�صًا من خطِّ 
)2(

ُز توقيعًا بذلك ليه َيَتَنجَّ فوَعَدُه اأَبو الف�صائل باإِطالقهما، فكتَب اإِ

]جمزوء الكامل[ م ِذكره -:   املَُقدَّ
ّ
ر�صو�صي اأَبي َعمرٍو الطَّ

ـــــا اأَيــــــهــــــا املَــــــِلــــــُك اجَلـــلـــيـــُل ــــُن اجَلـــمـــيـــُلي ــــــَك احَلــــ�ــــصَ ــــي ِب َظــــنِّ

ـــــا اأَزوُلواأَنــــــــــــا املـُــــقـــــيـــــُم عــــلــــى َرج ول  ــــــــــوُل  اأَح ل  ِئـــــــَك 

ـــ ــص ــ� يَ ــــا  م ــــُل  ــــَع ــــْف تَ ُكــــْنــــَت  تـَـــقــــوُلاإِْذ  ول  ـــــوُك  ـــــل ُ امل ـــــِه  ب ـــــيــــُق 

َوْعــــــ ِبــــِفــــْيــــَك  َوَعــــــــــْدَت  ــــــُه كــفــيــُلواإِذا  ــــاُح ل ــــج ــــنَّ ــــال ـــــــــداً ف

ـــــ ْم لأَ ــا  ــم َف ــــــــْرَت  اأََم واإِذا  ـــــــُه َحــــويــــُل]))ب[  ُم ِ
ْ

ـــــــرب ــــــــِرَك حــــــَن تُ ـ

ة العط�س. ُف: �صدَّ
ْ
))( الَهي

)2( بغية الطلب 8/5))2. 
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ــنــا ـــا َيْـــ�ـــصـــي الــ�ــصِّ ـــم ــُل))(َتْـــ�ـــصـــي ك ــقــي ــ�ــصَّ ال ــُف  ــْي ــصَّ ــ� وال  ُ ْ
ـــ�ـــرص احَل ُن 

ــــكــــِن يف ـــــــِدَك املِــــ�ــــصْ ـــــــَعـــــــْب ـــُلوِل ـــي ـــل ــــــٌب َج ــــــْط َحــــــّمــــــاِمــــــِه َخ

ــــــْو ِ تَ ْ
ــــــــر ــــــــَغ ـــــــه بَ ـــــــي ــــــــايل اإِل ـــُلم ـــي ـــب �ـــصَ ـــــــِه  ب اأَروُح  قــــيــــٍع 

ــــــُر بـــــــــالأَيـّــــــــام يَــــْفـــــ ــــــْم ــــــُع ـــديـــُلوال ـــتَ ـــ�ـــصْ ـــــــــــــواِدُث تَ ـــنـــى واحَل ـ

ــــي بـــــن اأَْقــــــــــ ــــل ــــْث ـــــــاُء ِم ـــــــق ـــــَن َمـــ�ـــصـــوا َقـــلـــيـــُلوبَ ـــــذي ــــــــراين ال

ـــْيــــ َمـــ�ـــصِ اإِىل  نَـــــَظـــــرُت  ــُلواإِذا  ــي ح ــرَّ ال اأَِزَف  قـــد  ُقــــْلــــُت:  ــي  ــب ـ

يَــــْو ـــــواَي  �ـــــصِ ـــتَـــَقـــلَّ  ا�ـــصْ ــُلواإِذا  ــي ــل ـــــْدري َغ مـــــاً هــــــاَج مــــن �ـــــصَ

ــــــٍع بـــــِه ــــــي ــــــْوق ــــــتَ ْ ِب ُ
ـــــُد الأَِثــــــْيــــــُلفـــــــــاْمـــــــــ� ـــــْج َ ـــــُه امل ــــــْن ل ــــا َم ي

ـــــوا ـــــن نَ ُ ع ِّ
ـــــرص ـــــ� ـــــَق ــــــــْن يُ ـــــا َم ـــطـــوُلي ـــَه ــــِه الــــَغــــْيــــُث ال ــــفِّ ــــــِل َك ِف

ــــي بـــــِه ــــل ــــي ــــل ــــْع ـــُلقـــــــد طـــــــــــاَل تَ ـــوي ـــطَّ لــــَك بَـــْعـــَدنـــا الـــُعـــْمـــُر ال

ه اأَي�صًا-:   - ونقلُتها من خطِّ
)2(

مَ ذلك
لَّ

َ
ُه ملّا َت�ص

ُ
فاأَطلَق له ذلَك، و�َصلََّمُه اإِليه، فقال َي�صكر

]اخلفيف[  

ــٍد ــْب ــمــْع َقــــْوَل َع ــِت ــصْ ــُد ا� ــيِّ ــ�ــصَّ يُّـــهـــا ال
ـــاِناأَ ـــت ـــْه ـــبُ وال وِر  بـــــالـــــزُّ ـــُه  ـــْب ـــ�ـــصُ يَ مل 

ــا ــنّ ـــُد اهلل وال ـــِه ـــصْ اأُ�  ، ـــــقُّ احَل ـــَو  ه ـــْل  ْهــــاِنب ُ
ــــرب ــــال ـــِه ب ـــي ـــل ـــــصَ واآتـــــــي َع �

يْــــــ
الأَ بـــاِلـــَغـــُة   

َ
ـــي ـــْه َف واهلِل-  ــــــَت  ــــــٌل ِلــْلــيُــْمــِن والإِْيـــــــاِناأَنْ ـــمـــاِن- اأَْه ـ

ـــــ ــــــــاأَْن يـُـــبـَـــلِّــــَغــــَك الْ ـــاينوَحـــقـــيـــٌق ب ـــــداِء اأََقــ�ــصــى الأَم ــِم الأَْع ــَرغ ــُه ِب ـــَل

النِّْيـ ــِت  ــنَّ َح مــا  ـــزاَل  تَ ل  وبــــاأَْن  ــاُم يف الأَْغــ�ــصــاِن))(]))اأ[  ــم ــى احَل ــنّ ــُب وَغ ـ

نَّة. قيق من االأَ�صِ نان احل�رس: الدَّ
ّ

))( ال�ص

)2( بغية الطلب 8/5))2-)4)2. وتنق�س ثالثًة وع�رسين بيتًا عّما هنا، ب�صبب اإِ�صقاط �صفحة من االأَ�صل!!

نَّة.  ))( النِّيب: جمع ناٍب؛ وهي الّناقة املُ�صِ
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، نــافــذ الأَْمــــــــِر والــْنـــ ــــــدِّ ــاِنعــــايَل اجَل ــط ــْل ــصُّ ــ� ــــَد ال ــــوؤَيَّ ـــِي ُمـــعـــانـــاً ُم ـــْه نَ

ــا كا َحـــْيـــُث م ـــــــداِء يف  ـــَل الأَْع ـــي ـــاِر والأَْعــــــواِنوَذل ـــ�ـــص نـــوا، َعـــزيـــَز الأَنْ

ـــ الْ ــَر  ــري َق نُـــوٍح  ــَر  ــْم ُع ــَت  ِعــ�ــصْ ــاِنواإِذا  ــم ــْق لُ اأَو  وِر  ــــ�ــــرصُّ ال ــــمَّ  َج ـــْنِ  ـــَع ـ

ـــ ــْل ــوِب وُق ـــاِن  ـــن اجِل اإِىل  ــُه  ــن م َت  ْ
ـــــرصِ ـــراِن� ـــْف ـــُغ وال ــــوِب  ن ــــذُّ ال مِبـَـــْحــــِو  َت 

ـــــاَد َهـــواهـــا ـــوِب ق ـــل ـــُق ـــــــَر ال ـــا اأَم اهــــا بــــــاأَْوَفــــــِر الأَثْـــــمـــــاِني
َ

ــــرت وا�ــــصْ

ـــ ــُه الــنُّــ�ــصْ ـــُه وَتْــَحــ�ــصُ ــو ل ــن ــْع َ تَ
ــي ــه اإِْدهـــــــــاِنف ول  َريـْـــــبـَـــــٍة  ـــــا  ِب ـــــَح  ـ

بـــالإِْحــــ ـــُك  ـــَل ُتْ ــوَب  ــل ــُق ال اأَنَّ  بْـــــداِنذاَك  ــاِن، واخَلـــــْوُف مــاِلــُك الأَ ــ�ــص ـ

ــِة مـــا با ــَم ــي ــق ــاِنواملـُــطـــيـــُع الـــّرا�ـــصـــي ِب ــب ــ�ــصْ ــَغ ـــتـَــْكـــَرِه ال ـــُر املـُــ�ـــصْ ــــيـَــَع غ

الْــــ ــــــُل  ْه اأَ ــــدَّ  ُع اإِذا  ـــُه  ـــالَ م  
ً
ــى ــت ف ُمـــداِنيـــا  ــن  ــٍه ول م ــِب ــصْ ــ� ُم ــن  ــِل م ــَفــ�ــصْ ـ

الأَْعــــ ـــَرِم  َك اأَو  ــــاِق  الأَْخ اتِّــ�ــصــاِع  ــاِنيف  ــص � ِة  وُقــــــــوَّ ـــٍة  ـــبَ ـــْي َه اأَو  ــــــراِق  ـ

ْد والأَ يـُـْرَغــُب  باملاِل  �َصماٍح  اأو  والــِقــيــاِن]))ب[  ـــرى  ـــُق وال واخَلــــْيــــِل  راِع 

اأَْجـــــ اأَو  ـــراَوِة  ـــه كـــاِل ــــــْرداَء  َج ــاِن))(ُكــــلِّ  ــن ــِع ال راوي  ــْوَذنــيــِق  كــالــ�ــصَّ ـــَرَد  ـ

ــا ــنّ ــُه ال ــبُ ــصَ ــ� ــْح ِ يَ ْ
ــــَطــــَلــــن يْ

ـــــاِن))(لِحـــــِق الأَ ـــَن ِرع ــعــاً يـَــخـــوُت ب ــْم ِظــــُر �ــصِ

الأَْد ــِة  ــيَ ــْب ــظَّ ــال ك ــاَء  ــن ــصْ ــ� َح ــاِن))(اأَوقــــفــــاُه  ــن ــصْ ــَو� ـــاِدِن ال ـــاِء نــــوراً والـــ�ـــصّ م

ـــْد ـــوَد ال ـــق ـــاٍت ُع ـــي ـــلِّ ــيــاٍت حُمَ ــــاِنكــا�ــصِ ــــْرج َ ـــحـــوِر وامل ـــنُّ ــــــُدرِّ فـــــوَق ال

ــاٍب ــع ــَك ـــــــُب الــنّــا�ــصِ ُكــلِّــِهــْم ِل ــاِناأَْوَه ــ�ــص ِح اأَو  ـــٍة  ـــلَّ ُح اأَو  َدلٍّ  ذاِت 

لـَـْفـــ بَـــــداً  اأَ »ل«  يَــقــوَل  اأَن  ـــرى  يَ ـــبَـــنـــاِنل  ِب اإِ�ــــــصــــــاَرًة  اأَو  ـــهـــا  ِب ـــظـــاً  ـ

الــــّزا  َ َ
ـــرص ـــ� َح اإِْن  املِـــــــزاِج  ـــــرميُ  ـــاِنوك ـــْدم ـــنَّ وال ــــِل  ــــي الأَك ـــِط  ِلـــبـَــ�ـــصْ ُد 

ْوَذنيق: ال�صقر. حياة احليوان 584/2.
َّ

�صني. والهراوة: الع�صا. وال�ص
َ
))( الهراوة: ا�صم َفر

ٌب. حياة احليوان 549/2. كَّ
َ
ٌع َمر

ُ
ع؛ وهو �َصب

ُ
ب ئب من ال�صَّ ْمع: ولُد الذِّ

ِّ
)2( االأَْيطالن: اخلا�رستان. وال�ص

باء: لوٌن ُم�رْسٌَب بيا�صًا. ))( االأَُْدَمُة يف الظِّ
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ِلْلحا ـــاَء  ج َمـــن  ــُه  ــْن ِم الـــَقـــوِم  ــــواِناأَْقــــــَرُب  ـــِع اخِل ـــصْ ــَد َو� ــن َجــــِة َغـــْرثـــاَن ع

ــهــْم ـــٍة لـــيـــ�ـــصَ مــن ـــيَ ـــْت ـــِف  ِب
ٌّ
ـــِت اجَلــنــاِنوَحـــــِفـــــي ـــْب ـــزمِي ثَ ـــَع ـــُر مــا�ــصــي ال غ

الــَقــْلـــ ــــُر  طــــاِه ــــِدِه  ــــْه ــــَع ِب واِنوَويفٌّ  غــر  ــِه  ــِح ــصْ ــ� نُ يف  ـــــدوٌد  َج ـــِب  ـ

ـــ َتْ ــا  م دوَن  ِبــنـَـْفــ�ــصــِه  ــِه  ــدي ــتَ ــْف يَ ــداين]))اأ[  ــتَ ــُم ـــ ال ـــــداُه يف املَـــــــاأِْزِق  يَ ـــوي  ـ

ـــٍك ـــْل ــــْت َقـــــواِعـــــُد ُم ــــتَ ــــِب ـــُم اأُثْ ـــه ـــْرِع واِطـــــِد الأَركـــــــاِن))(ِب ـــَف تـــاِمـــِك ال

ـــوُك وحـــــاَدْت ـــل ُ ــُه امل ــن ــْت ع ــلَّ ــصَ ــ� ــتَ ـــاِنَف ـــع ـــــــِه وِط اٍب مـــن ُدوِن ــــــرصِ عـــن �

ــــَدُه مَبــــْنــــِزلَــــِة الإِْخــــــــ ــــن ـــــــداِنَفــــهــــُم ع والأَْخ ــــــــراِب  تْ الأَ دوَن  ــــوِة  ـ

ـــَن يـَـْلــقــا ــَخ مــنــهــُم ح ــْي ــصّ ــ� ــاِنيُـــْكـــِرُم ال ــي ــْت ــِف ال ــى  ــل ع ــاً  ــف ــط ع ويـَــْحـــنـــو  ُه 

ْمـ كال�صَّ ــِة  ــاَع ــم اجل  ِ
ُ

اأَْعــــــن يف  ــــَو  ـــُنٍ واأَبــــــاِن))(وْه ـــْل ــِب يَ ــصْ ــ� ــن َه ــاِء م ــم ـ

ــْد ـــِب ال ـــَريْ ــاَد ِل ــت ــَع ــــــــداِنَمـــِلـــٌك ل يَـــرى ال بْ
ــفــاِح والأَ ـــــِر غــــَر الــ�ــصِّ َده

ــٍر ــْم ــصُ ـــــْرِد الــــَهــــوادي و� ـــاٍد ُج ـــي ــاِن))(وِج ــط ــص ــالأَ� ــعــوِب ك ــُك ــاِت ال ــصِ عــا�

اأَْحــــــوا َربِّ  ــى  ــل ع ـــُه  َهـــمَّ ــاِنواِقــــــٌف  ــع ــْج ــصُّ ــ� وال الــــَرجــــاِل  ـــاِة  ـــم ُح ِل 

ْمـ وال�صُّ ــواِرِم  الــ�ــصَّ الِبْي�ِص  ــــواِنوانْــِتــخــاِب  ـــلِّ َحـــــْرٍب َع ـــُك ــــِر الـــَعـــوايل ِل

ــاٍم وُحــ�ــص ٍة  َ ْ
ـــــر نَ ـــَن  ب َدْهــــــُرُه  ـــاِن]))ب[  ـــن ـــصِ و� َمــــْيــــَعــــٍة  ذي  وَجـــــــــواٍد 

ــــــاٍن اأَغ ـــمـــاِع  �ـــصَ اإىِل  ـــاٍغ  ـــص � ــــُر  ـــــواِنغ َغ ــــاٍب  ــــَع َك ول  ــــاٍت  ــــِرب ــــْط ُم

ــُل ِطـــــْريَفْ ِرهــــاٍن ــث ـــُد م ـــْج َ ـــاِن)4(َفـــْهـــَو وامل ـــب ـــِل ِب ـــا  ـــع ـــصِ اأُْر� ــقــيــقــن  �ــصَ اأَِو 

))( الّتامك: الطويل املرتفع.

)2( َيْلُب: )ب�صم الباء؛ كذا بخّط ابن العدمي( ويف معجم البلدان: َيْلَب )بفتح الباء(: جبل قرب املدينة. )440/5(. 

واأَبان: هما اأَبانان؛ فاأَبان االأَبي�س: �رسقي احلاجر. واالأَ�صود: جبل لبني فزارة، بينهما ميالن. معجم البلدان )/62).   

مح: ا�صتدَّ اهتزازه. واالأَ�صطان: احلبال. 
ُّ
َل الر

َ
ماح. وَع�ص

ِّ
مر: الر

ُّ
))( الهوادي: االأَعناق. وال�ص

ف: اجلواد. 
ْ
ر )4( الطِّ
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ــٍق ــْب ــصَ � ِلـــغـــايـــِة  اأُْجـــــِريـــــا  ُهـــمـــا  ـــاِناإِْن  ـــج ـــــوِك ِه ـــــل ُ ــــــّر مــــن امل ـــــَن ُغ ب

ــــ ـــــاَء الْ ـــّداً وج ـــص � ِ
ْ

لــــــــن وَّ
ــايناأَْقــــبــــا اأَ ــثّ ــِل ال ــي ع ــرَّ ــن بـَــْعـــُد يف ال ــــَقـــوُم م

ـــِل حــتّــى ـــــا الـــَفـــ�ـــصـــاِئِ وداِنمـــا تـَــَكـــنـّــى اأَب قـــا�ـــصٍ  ـــَن  ب الـــنّـــا�ـــَص  ــَل  َفــ�ــصَ

ـــ ــاَدِة والأَ�ــصْ ــع ــ�ــصَّ ــِم ال ــى بــا�ــصْ ــمَّ ــاينوتَــ�ــصَ َــع ــامل ـــرى ب ـــُع ـــولـــُة ال ــــمـــاُء َمـــو�ـــصُ

ــــ ـــصْ اأَ� ـــٍك  ـــَل َف ـــرَتي  ـــ�ـــصْ ُم واهلِل  وراِنهــــَو  ـــــــدَّ ـــَح بـــالـــيُـــْمـــِن داِئــــــَم ال ـــبَ ـ

ــْعـــ بــالــ�ــصَّ ـــاأَ  ـــَف ْط ـــاأَ ف بُـــْرِجـــِه  بَــــراِن))(�ــصــاَر يف  ـــِخ والــــدَّ ي ـــرِّ ــَص املِ ــو� ــح ـــِد نُ ـ

�صا ْن  واإِ ـــــاُه  ُع عـــن  اهللُ  ــــــَرَف  مـــاِنَط الـــزَّ  َ ْ
َعــــن ـــُت  ـــْل ُق مــا  َعــــــُدّواً  َء 

ْو �صَ مــا  ــاِت  ــّم ــِل ُ امل فــيــِه  وكــفــانــا  ــــاِن]4)اأ[  َي ــــــْرُق  بَ لَح  اأَو  َنْـــــٌم  َوَب 

ــو ــِف والــطُّ ــْه ــك ـــقٍّ الأَنْـــعـــاِم وال ـــَوَح الـــرحـــمـــِنَف ــــــوَرِة  ــــــصُ و� ــــــــَه  َوَط ِر 

ـــْخـــتـــاُر بــــَن الأَمـــــــايِنْ ـــِرْكـــنـــا نَ بـــــالأَْر�ـــــصـــــاِنلـــو تُ ــــنَّ  ــــاُدُه ــــت ــــْق ون ِي 

ِمْع�صا ــنِّ  ــظَّ وال احَلــْد�ــصِ  يف  بََلْغنا  ـــاِنمــا  ـــي ِع َراأَْي  نـَــــــراه  وٍر  �ــــــــرصُ َر 

�صا�صاِنيــــا كــــريــــاً اآبــــــــــاوؤُه اأَُمـــــــــــراُء الْـــــ ــنــي  بَ ــن  م ــِم  ــْج ــُع وال ــــُعـــْرِب 

كا ـــْذ  ُم ــِص  ــا� ــنّ ال �ــصــاَدُة  َحـــْمـــداَن  الأَْزمـــــــاِناآُل  �ـــصـــاِلـــِف  ـــاً يف  ـــدي َق نــــوا 

ـــ ــصْ ــْخــِر َمـــن اأَ� ــَف ــال ـــوِك ب ُـــُل ـــداِنواأََحـــــقُّ امل ـــْم ــى بـَــنـــي َح ــل ـــــــراً ع ــى اأَم ــح ـ

ـــ الْ ويخ�صى  ــاَء  ــن ــثَّ ال ي 
َ

ــرت ــصْ ــ� يَ ــٌد  ــيِّ ـــــــــاِنِ�ــصَ الإْع ويف  ِِّه 
ــــــــرصِ � يف  ـــــَلــــَه 

ــــوَم يَــْلــقــا ـــــــُن الـــنّـــا�ـــصِ طـــاِئـــراً ي ـــــــاِناأَْيَ َريّ مــــاِئــــِه  ــــن  م ِبــــــَوْجــــــٍه  َك 

ـــــ ـــواَب عــلــى الأَْم ـــثَّ ــــــواِل يـَــْحـــبـــو ِبــــِهــــنَّ والـــبُـــْلـــداِناآثَــــَر احَلـــْمـــَد وال ـ

ما  على  ــي  يـُـبـَـكِّ ــفــاً  اآ�ــصِ ـــَدْع  يَ مل  ُدكـــــــاِن]4)ب[  ول  ــــْيــــَعــــٍة  �ــــصَ ول  ٍل 

ـــ ــْغ ــنُّ ــال ب يـُـــَعــــلَّــــُل  ـــاً  ـــئ ـــاِم ظ ول  الأَحــــيــــاِنل  ـــِب يف  ي
َّ

ـــ�ـــرص ال بــــَن  ـــِة  ـــبَ ـ

بران: منزٌل للقمر.  ))( الدِّ
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ـــْوتـــى ِّ َم ـــن الــــ�ــــرصُّ ـــا م ـــنّ ـــا ُك ـــاأَنّ ـــك ـــاِنف ـــف ــوَن يف الأَْك ــن ــصِ ـــْذ � اأُْدِرجـــــــوا ُم

الــْر ــصِ  ــاأَْر� ب الــُكــبــوِل  ــَن  ب ــارى  ــص اأُ� ذاِناأَو  الأَ ــوَت  ــصَ � ــَمــعــوَن  يَــ�ــصْ ل  ُروِم 

اأَنـْـــــ ـــا  م اهلِل  ــــــــِة  راأَْف مـــن  ـــاِنفـــاأَتـــاُهـــْم  ــــــكَّ ِربْـــــَقـــــَة ع ـــاً وَف ـــت ـــْي  َم
َ

ــــ�ـــرص

الـــُغـــْر ـــــَك  ـــــاِم يّ
اأَ  ِ

ْ
ــــر ــــَغ ِل بَــِقــْيــنــا  ـــاِنل  ـــَط ْع والأَ ــاحــاِت  الــ�ــصّ حـــاِب  الـــرِّ ِر 

ـــنَّـــَة الــَعــْد ــا �ـــصُ ــن ـــــَرْت ل ـــــَه والــــُعــــْدواِنالــتــي اأَْظ ــِم  ــْل ــظُّ ــال ب ــــــــَوْت  واأَلْ ِل 

ــصِ وبــــالأَْهـــــ ــو� ــف ــنُّ ــال ــــنــــاَك ب ــــَديْ ـــاِنوَف ـــْدث ـــــاِرِق احِل ـــاً مــن ط ـــْوع ــَن َط ــل ـ

ـــ ــلَّ ـــَم ال ـــِل ــى لــهــذا املـَــكـــاِنَفــــاأَنْــــَت الأََحـــــــقُّ قـــد َع ــف ــَط ــ�ــصْ ـــــُه بــــــاأَْن تُ

ــن َحــْيـــ ــِص م ــا� ــنّ ــِر ال ــاِئ ــن �ــص ــاٍق م ــف ــاتِّ ــــن َقـــْحـــطـــاِنب ـــاً وم ـــع  َمــــَعــــدٍّ َم
ْ
ـــي ـــيَ ـ

ـــاِم الْــــ ـــزم ــــــذاً ِب ــُن مــــاُدْمــــَت اآِخ ــح ــــب َدْهـــرنـــا يف اأَمــــاِنن ــن َريْ ــِك م ــْل ــُم ـ

ْ ــاأ يَ ول  ــنّــا  ِم يُء 
َ

ــــرب ال ــخــاُف  يَ ل  ـــنـــاِن]5)اأ[  ـــِت ــــــــٍة واْم ــــاٍن مـــن َراأَْف يَـــ�ـــصُ ج

ـــــ اأَنْ ــى  عــل ــُد  ــي ــع ــصَ � يـــا  اهللَ  ــــُد  ــــَم ـــ�ـــصٍ وجـــاِناأَْح ــل اإِنْ ــن ك ــي م ــِف ــْه ــَك َك ــنَ ـ

ـــ ــْل ِظ ِبـــــُجـــــوِدَك يف  ــــي  ــــن اأَنَّ ٍ َفــْيــنــاِنوعـــلـــى  ـــن الـــَعـــْيـــ�ـــصِ نـــا�ـــرصِ ــــٍل م ـ

ــــا اأَْذي ــَك  ــاِئ ــن ِف ـــوَم يف  ـــيَ ـــَحـــُب ال الأَْرداِناأَ�ـــصْ ـــــِم  ـــــواِع نَ ــــــــروٍد  بُ َل 

ــْد ـــن �ــصَ ُمـــْلـــِكـــَك َم ـــزِّ  ـــِع ِب اأٌبـــــايل  ــاينل  ــن َع ــــن  َم ول  ـــي  ـــنِّ َع ِبــــَوْجــــٍه  َد 

ـــاً ـــان َزم ذاَك  قـــبـــَل  ـــُت  ِعـــ�ـــصْ ـــــــواِنولـــقـــد   َمــــــَذلَّــــــٍة وَه
ْ
ـــــَن ثـَـــــْوبـَـــــي ب

ــْر يَ بـَـعــيــٍد كما  ــْوَت مــن  ــ�ــصَّ ال ـــــُب  ـــايناأَْرَه ــــُب اجل ــــري ُ ـــــــــــداءُه امل ـــــُب اأَْع َه

ــــ ـــْن اأَْذَع ــِم  ــْي ــلــ�ــصَّ ِل ُدعـــيـــُت  ــا  م ـــــــــاِنواإِذا  ــــــــا اإِْذع ـــــُت ِلــــداِعــــْيــــِه اأَيَّ ـ

الآ مــــَن  ُـــــِدلِّ  كـــــامل ــــوَم  ــــي ال ــــا  ــــاأَن ــاِن))(ف ــن ــِق ال ــَن  ب ماِء  كالَع�صْ اأَو  ــاِد  �ــص

�ُصكـ يف  ـــِن  ـــِم ـــْي واملـُــَه ُت  ْ َّ
ـــــــر َتَ ـــــداِنقـــد  ـــــَت يَ ــــا يـَــــَديْ ــــايل مِب ـــــــِرَك، م ـ

باء والوعول: مايف ذراعيها- اأَو يف اأَحدهما- بيا�ٌس، و�صائره اأَ�صود واأَحمر. والقنان: ُقَلُل اجلبال.   ))( الع�صماء من الظِّ
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ومايل َعنِّي  يَجزيَك  ٍء 
ْ
ــي �ــصَ اأَيُّ  ــ�ــصــاين]5)ب[  ِل ـــْكـــِر  �ـــصُ وغــــُر  ُودِّي  غــــُر 

ـــ ــْن ــــو ُك ـــرصاِن عـــنـــُه ول ـــ� ـــْق ـــا يَ ـــم �َصْحباِن))(وُه و  اأَ الــنُّــْطــِق  يف  َكُق�صٍّ  ــُت  ـ

ـــْول َم  
َ
ــي ــص ــ� ــْف نَ ـــُت  ـــْع ِب قـــد  ينِّ  اأَ ـــَر  اأَْولينغ مـــا  ـــــاِو  اأُ�ـــــص مل  واإِْن  نـــا 

َعْبـ مــن  واْر�ــــصَ  ُعــْهــَدتــي  الآَن  ــُخــِذ  ــــكــــاينَف ــتَــطــيــُعــُه اإِْم ــــــِدَك مـــا يَــ�ــصْ ـ

ــدي ــْه ــُت ُج ــْي ــ�ــصَّ ــَق ـــــوَن اْمــــــَرءاً تَ ــاِنلأَك ــص ــ� ــالإْح ب ـــاِن  ـــ�ـــص الإْح ـــــزاِء  َج يف 

 :
)2(

رة 5)-  نقلُت من خطِّ القا�صي اأَبي َعمرٍو، عثمان بن عبد اهلل، قا�صي املعَّ

خاري، ورَد بغداد حاّجًا، يف �صهور �صنة ت�صٍع و�صتِّني 
ُ
الب د  الف�صل بن حممَّ َقراأُت على 

 بن عبد اهلل الَهَمذاّن، عن اأَبيه، قال:
ُّ
ثكم علي وثالثمئة، قلُت: حدَّ

ْدنا بع�َس َمراثيَك فيها؛ فقال:   ُتوفِّيْت امراأَُة قا�صي َهَمذان، فرثاها؛ فقيل لُه: اأَْن�صِ

]الوافر[  

بَْع�صي ـــــاَف  وِغ َحــلــيــلــتــي  ــاُفوكـــْنـــِت  ــْعــ�ــُص لــيــ�ــَص لـــُه غ ــحــى الــبَ فــاأَ�ــصْ

، ثنا اأَبي، قال: �صمعُت َعمرو بن َبحر اجلاحظ يقوُل:
ّ
ثكم عبُد اهلل بن علي 6)- وحدَّ

ِه، ويقول:  ُق على نف�صِ ْ�صُ
ِة، وهو �صاجٌد، وهو َيب

َّ
وفي َنظرُت اإِىل ]6)اأ[ �صيٍخ من َحمقى ال�صُّ

دي!
ِّ
ِه، ِلَوْجِهَك الكرمِي يا �َصي مِّ

 اأُ
َ
�َصَجَد َوْجهي املا�سُّ بْظر

7)- وقال:

َوتي 
ُ

 جاِرَيَتُه، ويقوُل لها: َتركِت َقَلْن�ص
ُ
وُجْزُت ِبباِب بع�ِس ُعدوِل بغداَد، وهو ُيخا�صم

اأَ عليها!
َ
على َقَف�ِس الفاِخَتِة، حتى َتْخر

لْت َفّوارًة! - يا موالَي- اأَنَّ الفاختَة حتوَّ
ْ
فقالت اجلاريُة: مل اأَعلم

ٌة اإِْن اأََوْيِت َمْنـِزيل َبْعدها، اأَو الأَبيَعنَِّك بِدرهٍم يا ِزْنديَقة !
َّ
يُخ: اأَنِت ُحر فقال لها ال�صَّ

 بن �صاعدة االإيادي و�صحبان وائل من ُبَلغاء العرب.
ُّ

))( ُق�س

رفاء )/45).  َخفاء يرثي امراأَته، يف حما�صة الظُّ
ُّ

)2( البيت ثان اثنني لبع�س ال�ص
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8)- قال: وقال عمرو بن بحر:

َدَقِة َخزٍّ كثرٍي.  ِب�صَ
َ
طِح اإِىل الّدار؛ فاأََمر

َّ
يُح قمي�َس بع�ِس املُلوِك، فاأَْلَقْتُه من ال�ص

ِّ
َحمَلِت الر

فقيَل لُه يف ذلك، فقال: �ُصكراً هلِل اإِْذ مل اأَكْن فيه.

بيب: 9)- قراأُت بخطِّ اأَبي َحليم الطَّ

، الأَبي 
)((

ْميني د الُقر�صي ال�رسَّ اأَحمد بن حممَّ اأَبو احل�صن،  يُخ اجلليُل،  اأَن�صَدن موالي ال�صَّ

الرمل[ ]جمزوء   :
ِّ
قِّي

َّ
د احل�صن بن متيٍم الر حممَّ

ــــاً ــــن ــــْي ـــــِة ِح ـــــانَ ـــــح ـــــْل ــــمــــاريقــــــْلــــــُت ِل ُخ ــــــــــِك  َوْع يف  ـــــُت  ـــــْل َظ

فيـ ــــْت  ــــبَ َذَه ـــيـــاٍع  �ـــصِ كــــْم  ـــــاِر]6)ب[  ـــــج ـــــِت ـــــاعـــــاً ِل ـــــي ــــــــِك �ـــــصَ ـ

ـــــــــْذراً ـــــُح ُع ــــــن يُـــــو�ـــــصِ ـــــــــــذاِرُكـــــــلُّ َم ِع ــــــــِع  َخــــــــْل يف  ـــــــــَك  ل

ــــــــــُدوٍر ِب َدْوراً  ي 
َ

ـــــرت ـــــصْ ـــــ� ـــــــاِريَ ـــــــق ـــــــَع ـــــــــــــاراً ِب ـــــــــــــق وُع

]ال�رسيع[  :
)2(

ه 0)- ولُه، عن خطِّ

ــا ــت ــ�ــصِّ ال اأَمَّ  ــــَن  ح ـــــــي  مِّ
لأُ ــــُت  ــــْل ُِق

ْ
ــــــن ـــــــــذا ِط ِد بَـــــــــــْرٍد وِح ْ

بُـــــــــــرب

ـــراً ـــَط ـــْن ُم ُمــــنــــاِطــــراً  ــــــــْن  اأَُك مل  ـــِنلـــو  ي
ْ

ـــرص ـــ� ِت ـــــلِّ  ك يف  يل  ــــَن  ي ــــرصْ ــــ� تَ

َويل حــــــايل  ـــــِة  قَّ ـــــرَّ ـــــال ب ــــــــــاَرقَّ  ـــنَـــ�ـــصـــيـــبـــِنم ــــُب مــــــــاٍل ِب ــــي ــــ�ــــصِ نَ

ــاً ــع َم ي  وَكــــــدِّ ي يل  ــــدِّ ــــُك َف ـــي  ـــوم ـــْنُِق ـــِع ـــ�ـــصْ ـــِت ـــَعـــْنَ ِل فـــــاأَنْـــــِت تَـــ�ـــصْ

ـــٍة ـــَل َعـــْي مـــن  ِك  ُ ْ
ـــــرب �ـــــصَ ــــْل  ــــُع يَ ــــِنول  ــــي ــــْل ــــ�ــــصــــديــــٍد وتَ ــــــَن تَ مـــــا ب

ــَرى عــنــِك ِبـــَعـــْزِل الــِكــرى ــك ــي ال ــِف ــِنانْ ــك ــصْ ــ� ِم  ِ
ْ

ــــرت �ــــصَ يف  ــــري  ــــوؤَْج ــــتُ ِل

ـــَدْت ـــتَ  وابْ
ً
ِقــلــى ـــْت ل عــن  ـــَرَق ـــاأَْط ــيف ــن ــي ــك ــْب ـــــاً وتَ ـــــْزن ـــي ُح ـــن تَــــْنــــُد بُ

ّماق؛ كتب عنه احلكيم اأَبو حليم، ظافر بن جابر احّلران 
ُّ

))( من اأَهل �رسمني، مدينة من اأَعمال حلب، وطرف جبل ال�ص

الطبيب. بغية الطلب )/22)).

ه يف بغية الطلب )/)2)).  )2( بن�صِّ
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ــــورى ال ــــَن  ب  
َ
ـــي ـــل ـــْث ِم يف   َ ْ

ــــــر َخ ــــــــِنل  ِديْ ول  ُدنْــــــيــــــا  ــــــا  ِب ــــــذا  ك

.
)((

رْبٌ؛ وهو اللَّوُن
: اللَّوُن، يف كالِم العرِب؛ ُيقال: ِحرْبٌ و�صِ ))- ]7)اأ[ احِلرْبُ

]الكامل[  :
)2(

قال ُحميد بن َثور

ــٍة ــصَ ــ� ــاِل ــــنــــاُن خ ـــْت اأَ�ــــصْ ـــَق ـــاَح ـــتَ َِف
ْ

ــــــــرب ــــــــــاِل واحِل ـــــِة الآط ـــــروَف ـــــْع َم

َيعني: اللَّون.

]اخلفيف[  :
)((

 ِعيا�َس بن َغْنٍم
ُ
اُت، ُعبيُد اهلل بن قي�س، يف َق�صيدتِه َيذكر

ّ
َقي

ُّ
))- قال الر

ـــا ِعـــيـــا�ـــصُ بـــن َغــْنــٍم ـــنّ ـــن اأََجـــــنَّ الــنِّــ�ــصــاُءوِعـــيـــا�ـــصٌ ِم ِ َم
ْ

ــــر كــــاَن مــن َخ

ـــ ــٌص لـــُه احُلــْب ــ� ــَريْ ــــْت ُق بَ ِِ ــــرصْ ِرداُءوالــــذي اأُ� ــــبُّ  ــــَح يُ مِمـّـــــا  ـــِه  ـــي ـــل َع ــــــَب 

ة بن 
َّ
هو ِعيـا�س بـن عبـد َغْنم بن ُزهري بن اأَبي �صّداد بن ربيعَة بن هالل بن مالك بن �صب

.
)4( ؛ افتتَح اجلزيرَة يف زمن عمر بن اخلّطاب احلارث بن ِفْهر بن مالك بن النَّ�رسْ

:
)5(

، قال
ّ
يخ اأَبو حامد، حمّمد بن ع�صائر احللبي ))- اأَخربن ال�صَّ

املناِم، واإِىل جانبِه رجٌل كان   يف 
َ

ُرئي  ،
)6(

العابد  اأَنَّ ُم�رسق   ،
ٌّ

بي �صمعُت بحلب واأَنا �صَ

َنٍة.
َ

َئٍة ح�ص
ْ
ِه، وهما على َهي ُم�رْسفًا على َنْف�صِ

بهذا  يل   
َ
َغَفر قال:  َربَِّك؟  من  َلقيَت  ما  ِه:  َنف�صِ على  املُ�رسِف  لذلك  ائي 

ّ
الر فقال  قال: 

َت اهلُل عليِه �صجرَة َلْوٍز، ُتِظلُّ جميَع املَوتى 
َ
يِخ ُم�رسٍق، وجلميِع َمن يف ِجواِرِه، واأَْنب ال�صَّ

حولُه، وياأْكلوَن من َثَمِرها. 

حمن بن 
َّ
د بن عبد الر ين، اأَبو عبد اهلل، حممَّ يخ االإِمام الفقيه، جماُل الدِّ 4)- ]7)ب[ اأَخربنا ال�صَّ

ة اأَوراق. ))( �صقطت من هنا عدَّ

)2( لي�س البيت يف ديوانه.

ات 94 و)9. واملق�صود بالبيت الثان: عثمان بن عّفان، ؛ ولي�س عيا�س بن غنم، ر�صي اهلل عنه!
ّ
قي

ُّ
))( ديوان ابن قي�س الر

)4( �صنة 9) هـ.

)5( اإِعالم النبالء بتاريخ حلب ال�صهباء 95/4).

ف و�صّتني واأَربعمئة. اإِعالم النبالء 94/4).
ّ
)6( م�رسق بن عبد اهلل احللبي، اأَبو احل�صن، الفقيه الّزاهد؛ تويف �صنة ني
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َّ
حمن َي�صمعان، فاأََقر

َّ
اأَحمد وعبد الر عبد اهلل بن ُعلوان االأَ�َصدّي، ِقراءًة عليه، وولداَي 

:
)((

بِه، ِبِقنَّ�رْسين، يوم الثَّالثاء، احلادي ع�رس من �صّوال، �صنة ثماٍن وع�رسين و�صّتمئة، قال

، يوم 
ّ
د احللبي مد بن ظفر بن اأَبي حممَّ ، عبد ال�صَّ ين، اأَبو َن�رسْ ب الدِّ ي، ُمَهذَّ مِّ

ي الأُ اأنا جدِّ

اجلمعة، الّثامن ع�رس من ذي الَقعدة، �صنة ت�صٍع و�صّتني وخم�صمئة:

د، املعروف  د بن حممَّ حمن بن طاهر بن حممَّ
َّ
د، طاهر بن عبد الر يخ الَعْدل، اأَبو حممَّ اأَنا ال�صَّ

، يف �صعبان، �صنة ع�رسين وخم�صمئة:
ّ
بابن الَعَجمي

، قراءًة عليه بحلب، 
ّ
د بن �َصعدون املَْو�صلي د بن احل�صني بن حممَّ يخ اأَبو طاهر، حممَّ اأَنا ال�صَّ

يف اأَيّام التَّ�رسيق، �صنة اثنتني واأَربعني واأَربعمئة:

ار بن 
ّ
د بن �صاعد، ثنا عبد اجلب  بن عمر احلافظ، ثنا يحيى بن حممَّ

ّ
اأَبو احل�صن، علي اأَنا 

، عن اأَن�س بن مالك.
)2(

العالء، ثنا �ُصفيان بن عبد اهلل، عن ابن ُجْدعان

ب، 
ّ
ي

َ
ار، عن اأَن�س؛ وغريه يرويه: عن �صعيد بن املُ�ص

ّ
قال ابن �صاعد: هكذا ُرِفَع اإِىل عبد اجلب

ني �َصِلَمة: 
َ
  قال ِلب

َّ
اأَنَّ النَّبي

»اأاَل َتْذكروَن اإِْتياَنكم امل�صاجَد ؟ فاإِنَّ كلَّ ُخْطَوٍة َدَرَجٌة«.

يون�س  بن  ثنا ه�صام  �صليمان،  بن  اهلل  عبد  ثنا  احلافظ،  احل�صن  اأَبو  اأنا   :
)((

قال وباالإِ�صناد   -(5

اأَبي  عن   ،
)5(

ة َن�رسْ اأَبي  عن   ،
)4(

ْيريِّ
َ
اجُلر عن  ّي، 

ّ
املر مالك  بن  القا�صم  ثنا  اللُّوؤلوؤّي، 

)6(؛ ]8)اأ[ قال: 
�صعيٍد

ذتان؛ فلّما  ، وَعنْيِ االإِْن�صاِن؛ حّتى َنَزلِت املَُعوِّ ُذ من َعنْيِ اجلانِّ كان ر�صول اهلل  َيَتَعوَّ

))(  احلديث يف: �صحيح البخاري )656( و )887)( و�صحيح م�صلم )664( و )665( و�صنن ابن ماجه )784( وتف�صري الطربي 

9)/0)4-))4. وذلك الأَن بني �َصِلَمة اأَرادوا االنتقال اإِىل قرب امل�صجد، بعد اأَن َخَلت البقاع حول امل�صجد.  

)2( علي بن زيد بن ُجْدعان، �صعيف احلديث؛ تويف �صنة 27) هـ. تهذيب الكمال 4/20)4.

.)5494( 
ّ
 ))( احلديث يف: �صنن التمذي )2058( وابن ماجه )))5)( والنَّ�صائي

ث اأَهل الب�رسة، ثقة؛ تويف 42) هـ. تهذيب الكمال 0)/8))(.  ، حمدِّ يرّي، اأَبو م�صعود الب�رسيُّ
َ
)4( هو �صعيد بن اإِيا�س اجُلر

دّي، ثقٌة كثري احلديث؛ تويف �صنة 08) هـ. تهذيب الكمال 0/28)5(. 
ْ
)5(  اأَبو ن�رسة: املنذر بن مالك الَعب

. 6(  هو اخُلْدري(
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واُهما.  َك ما �صِ
َ
نزلْت اأَخَذ ِبهما، وَتر

د بن  ثني حممَّ مد، قال: حدَّ : اأنا اأَبو احل�صن احلافظ، ثنا اإِبراهيم بن عبد ال�صَّ
)((

6)- وباالإِ�صناِد

د، اأَنَّ ناِفعًا اأَخرَبُه، عن عبد اهلل بن ُعمر: اإِبراهيم، عن جعفر بن حممَّ

اأَنَّ ر�صوَل اهلل  دخَل الكعبَة، واأُ�صامَة بن زيٍد، فمكَث يف البيِت واأَطاَل املُْكَث، ثم 

خرَج عبُد اهلل على اإِثِر الّنا�ِس.

منِي؛  املَُقدَّ الَعموديِن  بنَي  ؟ قال:  اأَيَن �صّلى ر�صوُل اهلل  ِبالاًل:  ف�صاأَلُت  قال عبُد اهلل: 

وَن�صيُت اأَن اأَ�صاأََلُه: كم �صّلى؟

ثنا �صبيب،  بن  اهلل  عبد  ثنا  اأَ�صد،  بن  اأَحمد  بن  د  حممَّ ثنا  احل�صن،  اأَبو  اأنا   :
)2(

وباالإِ�صناِد  -(7 

، عن اأَبي هريرة: 
)5(

، عن اأَبي �صالح 
)4(

 
ٍّ
، عن �ُصَمي

)((
وّي، ثنا مالك 

ْ
د الَفر اإِ�صحاق بن حممَّ

َهواِت«. ِت الّناُر بال�صَّ ِت اجَلنَُّة باملَكاِرِه، وُحفَّ   قال: »ُحفَّ
َّ
اأَنَّ النَّبي

وّي.
ْ
د بِه اإِ�صحاق الَفر

َّ
َتَفر

د، ثنا اأَحمد بن ُبَديل،  8)- وباالإِ�صناد: اأَخربنا اأَبو احل�صن احلافظ، ثنا اأَحمد بن عبد اهلل بن حممَّ

ْدنا مع  ]8)ب[ ثنا مع�صل بن �صالح، ثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اهلل، قال: َتَزوَّ

.
)6(

ة اإِىل املَدينِة َر�ُصوِل اهلِل  من حُلوِم الَهْدِي، من مكَّ

العزيز  عبد  بن   
ّ
علي بن  احل�صن  له:  ُيقاُل  ِة، 

َّ
املعر اأَهِل  من  رجٍل  بخطِّ  قراأُت   -(9 

اإِخواِنِه َدواًة  اإِىل بع�ِس  اأَهدى  ُدَرْيد، وقد  د بن احل�صن بن  ، الأَبي بكر، حممَّ
)7(

حريني
َ
الب

]الكامل[  :
)8(

ينًا وَقَلمًا كِّ و�صِ

 ))( احلديث يف: �صحيح البخاري )504( و�صحيح م�صلم )29))( وم�صند اأَحمد 20/2).

 )2( احلديث يف: �صحيح م�صلم )2822( و�صنن التمذي )2559( و�صنن النَّ�صائي ))76)( وم�صند اأَحمد )/254 و 284. 

 . مالك بن اأَن�س )((

 القر�صي املخزومي، اأَبو عبد اهلل املدن، ثقة؛ قتل �صنة 0)) هـ. تهذيب الكمال 2)/)4). 
ّ
)4(  �ُصَمي

ّمان املدّن، ثقة؛ تويف �صنة )0) هـ. تهذيب الكمال 8/))5. 
َّ

)5(  اأَبو �صالح: ذكوان ال�ص

)6( احلديث يف: �صحيح البخاري )5424( وم�صند اأَحمد )/09).

)7( ل�صت على ثقة من قراءة هذه الن�صبة؛ فقد كتبت بني ال�صطرين، ومل تّت�صح.

)8( االأَبيات لي�صت يف ديوان ابن دريد.
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ـــُد: ـــّم  حُمَ
ُّ
ـبــي ـــا الــنَـّ ـــن ـــْدَوتُ ــــاَل ُق ــــُدقـــد ق ــــوؤَكِّ ُم ــــِوداِد  ــــل ل ـــهـــادي  ـــتَّ ال اإِنَّ 

داً ـــد اْمــتَــثَــْلــُت َو�ـــصـــاتـَــُه ُمــــتَــــَودِّ ُدوق ـــَودَّ ـــتَ ـــن يَ ــَت َم ــْي ــاَف ـــن �ــص واأََحــــــقُّ َم

ــا ــاوؤه ــص ــ� ــتــي اأَْح ــِر ال ــْك ــِب ــال ــُت ب ــْث ــَع ــهــا ل يـُــولـَــُدوبَ ـــٍل ل ـــْم ـــوى عــلــى َح ـــْط تُ

ــِنــهــا ــ�ــصْ  حِلُ
ُّ
ـــي ـــِل ــاُل احُل ــت ــْخ ـــوداُء تَ ـــصَ ــُعــُد))(� ــنُّــجــوُم الأَ�ــصْ ــنَّــتـُـُه ال كــالــلَّــْيــِل �ــصُ

ــِه ــصِ ــ� ــْف ــنَ ِب ـــــتُّ  ُ َي ل  َمـــن  ــا  ــه ــِن ــْط بَ ــُديف  ــَم ــْك تَ نـــاآهـــا  اإِْن   
َ
هـــي ول  ــا  ــه ــْن ِم

َففيِهما ـــاِح  ـــت ُ امل ـــَدِر  ـــَق ـــْل ِل ــاِن  ــب ــبَ ــصَ ــُد� ــَع ــْب تُ ـــٌل ل  تـَــَلـــُف الـــِعـــدى وَفـــوا�ـــصِ

ِ ِفــِمــْنــُهــمــا
ْ

ــن ــيَ ــنَ ــْع ــن َم ــٌة م ــوَغ ــصُ ــ� ـــاِم وَكــــْوكــــٌب ُمـــتـَــَوقِّـــُدوَم ـــظَّ ـــــْوُن ال لَ

ها َحدُّ املُ�َصلَِّط  الَقَدِر  مَن  اأَْم�صى  ُد]9)اأ[  ـــــاأَوَّ ـــــت ي ول  يُــــوهــــى  ـــا  ـــه ـــنُ ـــْت لَم

�َصبيَلها ــبــوِل  الــَق جــَهــِة  اإِىل  ِْف  ــُدفــا�ــرصْ ــمَّ ــَع ــتَ ـــٌع ُم ــــْذُرَك وا�ـــصِ ــــُع ـــــذْر َف واْع

]اخلفيف[ ِة:  واِة، وَذمِّ املَْحرَبَ ه اأَي�صًا: لبع�صهم يف مدِح الدَّ 40- ومن خطِّ

يٍّ ــــٍب و�ــــــرصَ ــــاِت لــــن تَــــــرى كـــــلَّ ك
ِّ
ـــــٍد اأَْريَــــــِحــــــي ـــــاِج وَجــــلــــيــــٍل وم

ــــَن يـَــكـــتـــُب يَـــومـــاً ـــــطُّ ح ـــاً َق ـــب ِويِّكـــاِت ــــــــدُّ ال  ِ
ْ

ـــــَغـــــر ِب ُمــــِهــــّمــــاِتــــِه  يف 

ـــــــٍب ـــلُّ اأَدي ـــك ــــِخــــْذ ف ـــا فــــاتَّ ـــه ـــَل ــــــِديَِّف ـــلِّ نَ ـــك ـــهـــا ب ـــَل ـــ�ـــصْ ٌ َف نــــا�ــــرصِ

ْت ـــَقـــرَّ ـــتَ ـــا ا�ـــصْ ــــراً م ــــاِب ــــْب حَم ــــنَّ َديِنِّوجَتَ ِبــــَكــــفِّ  اإِلّ  كــــانَــــْت  ُمــــْنــــُذ 

ــٍف ــْي ــِف ــٍف َخ ــْي ــِخ ــصَ ـــٍق � ــــٍق مـــاِئ ــِويِّاأَْحــــَم ـــٍل، َحــ�ــصَ ـــاِه ، ج ـــصِّ ـــ� فـــاقـــِد احِل

اأَديــــــٍب اأَو  ـــٍل  ـــاِق ـــع ِل تـَـــراهــــا  يِّهــــْل  ِ
َ

�ـــــرص جــــاِل  الــــرِّ ــــَن  م نـَــبـــيـــٍل  اأَو 

ــٍل ــي ــق ثَ ــــفِّ  ــــَك ِب اإِلّ  ــــا  ــــراه تَ مــــا 
ِّ
ــي ــِب �ــصَ اأَو  ــصٍ  ــ� ــغَّ ــبَ ُم َخــ�ــصــيــ�ــٍص  اأَو 

�ُصليمان  بن  جعفر  بن  اإِ�صماعيل  َنَة، 
ْ
ي
َ
ُعي اأَبي  ابُن  َهجا   :

)2(
املازنُّ عثمان  اأًَبو  قال   -4( 

))( »�ُصنَُّتُه« كذا قراأُتها؛ وهي يف االأَ�صل بال اإِعجام.

 )2( اخلرب واالأَبيات يف ديوان املعان 02/2). واالأَبيات يف ديوان عبد اهلل بن اأَبي عيينة 7).
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، فال َيْفَهُمُه؛ 
َ
ْعر �َس ذلك ال�صِّ

َ
 بِه، َعر

ُ
؛ فكاَن كلَّما جاَءُه من َياأَْن�س

)((
ْعٍر ُمَوّرى ]9)ب[ ِب�صِ

]املن�رسح[ ُه:  اأَ
َ
حّتى دخَل عليه رجٌل، فاأَْقر

ــمــا َف ـــنَّ  ـــَم ـــَل ـــاْع ف اأُحـــاجـــيـــَك  ــااإِينِّ  ــاه ــن ــْب ــَق ــــَك قـــد ثَ ــــْن ـــــــوؤٌَة ِم ـــــــوؤْلُ لُ

ــا ــه ــتُ ــبَ ــْن ــاوَكـــــْرَمـــــٌة مـــن اأَبــــيــــَك َم ــاه ــن ــْف ــَط َق ــــْت  ــــَع ــــنَ يْ
اأَ اإِذا  حـــتّـــى 

ــبُــٌل ــــا �ــصُ ــاهــاتُــــْخــــرِبُنــــا مـــا ُهـــمـــا، وم ــن ــْك ــَل ــصَ ـــد � ـــبـَــْت فـــيـــَك ق ـــعَّ تـَــ�ـــصَ

َعـــَجـــًا ول  ــــاً  ــــث َريْ ــهــا  ــي ف َنْـــ�ـــصِ  ـــاهـــامل  ـــن ـــْي وِط وقـــــد  نـَــــَطـــــاأْهـــــا  ومل 

ِفــَطــٍن ذو  ــــَت  ــــاأَنْ ف ــا  ــه ــْب ــصِ ــ� تُ ــــــاإِْن  ــنــاهــاف ــَع َم ـــَت  ـــْب ـــصَ اأَ� ْن  اإِ ــي  ــت ــاَج ــح َف

يُّها االأَمرُي، اإِنَّه كالٌم َرديٌء، اأَكرُه اأَن اأَ�صَتقبَلَك به. قال: هاِته. قال: اأَّما اللُّوؤلوؤُة: 
فقال: اأَ

، مل  مُّ
ت فيك: فاالأُ

َ
ب التي ت�صعَّ ُل 

ُ
ب

ُّ
ال�ص اأَبيَك، فاالأُخُت؛ واأَّما  َمُة من 

ْ
؛ واأَّما الكر

)2(
فاالْبَنُة 

َنطاأْها باالأَقداِم، وَوِطْئناها باالأَفعال.

حمن بن عبد 
َّ
د عبد الر د بن �صيخنا اأَبي حممَّ ين، اأَبو عبد اهلل، حممَّ  جماُل الدِّ

)((
)4- ]20اأ[ اأَخربن

اهلل بن علوان، قال:

َدُه َكلَّه ِجراحًا، وهي جراٌح كبريٌة 
َ

، فراأَيُت َج�ص
ِّ
وَلعي دخلُت احلّمام مع الفقيِه ُمَقلٍَّد الدَّ

، فقال:
)4(

َتغو�ُس اليُد يف اجُلرِح منها، ف�صاأَلُته عنه

على  وَحثَّهم  الّنا�َس،  وخطَب   ،
)6(

الِفْنَدالوّي الفقيُه  عمَد   ،
)5(

دم�صق االأَمْلاُن  جاء  لـّما 

ُجموٍع  يف  جاَء  قد  االأَملاِن  َمِلُك  وكان  عظيٌم؛  َخْلٌق  الُفقهاِء  من  معه  فخرَج  اجلهاِد، 

 ))( يف االأَ�صل: ب�صعر يروى! واملثبت من ديوان املعان.

)2(  يف االأَ�صل: فاالبنت!

و�صتني 206.
َّ
و�صتني )/86) وعيون الر

َّ
 ))( اخلرب  يف االعتبار الأُ�صامة بن منقذ 7)) و الر

واب: عنها.  )4(  كذا يف االأَ�صل، ولعلَّ ال�صَّ

)5( �صنة )54 هـ. 

ة بدم�صق؛ كان 
َّ
ر�س املالكي ، خطيب بانيا�س، ثم مدِّ

ّ
، الِفْندوالّي، املالكي

ّ
)6( االإِمام اأَبو احلّجاج، يو�صف بن دونا�س املغربي

نَّة؛ قتل �صهيداً �صنة )54 هـ. �صري اأَعالم النبالء 209/20  ُ
ب ملذهب اأَهل ال�ص ح�صن املفاكهة، حلو املحا�رسة، �صديد التَّع�صُّ

وتاريخ االإِ�صالم ))/)84 والبداية والنهاية 6)/)5). 
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 من 
)((

ِد كلِّ واحٍد منهم فاأ�ٌس؛ َي�رسُب كلُّ واحٍد الَفطريَة
َ
لوا اإىِل دم�صق، وِبي

َ
َعظيمٍة، واأَقب

 اإىِل باب 
)2(

َوِة
ْ

بًة، ثم َيدفعوَن احلائَط وُيلقوَنُه؛ وجعلوا طريقًا لهم من الُك�ص طاِن �رسَ
ْ
احِلي

دم�صق.

الِفْنَدالوي  َفُقِتَل  �صديداً؛  ِقتااًل  فقاَتلوا  والُفَقهاُء،  معُه  واخَلْلُق  الِفْندالوي  فخرَج  قال: 

رحمُه اهلل، وجماعٌة من الُفقهاِء معُه.

اّل اأَنَّه اأُْثِخَن باجِلراِح،  وكان الفقيُه ُمَقّلد من اأَ�صحابِه، وكان من ُجملِة الَقْتلى �صورًة، اإِ

وَمنَّ اهلل تعاىل عليه باحلياِة.

ني اآدم:
َ
يوِر ِبب )4- من َغرائِب االتفاقاِت يف اأُْن�ِس الطُّ

و�صّتمئة،  وع�رسين  �صبٍع  �صنة  اجَلْزِر، يف  بلِد  من   
)((

َيْحمول اإِىل  قد خرجُت  كنُت  اأَنَّني 

َولدي  اأَنَّ  اإِيلِّ  و�َصكا  بالقريِة،  يل  فاّلٌح  ]20ب[  فح�رسَ  َوَلداي،  ومعي  ة،  احلجَّ ذي  يف 

ْحُت يف َولدي،  اأَحمد اأَخَذ لُه َحَجَلًة، واأَنَّه رّباها عنَده مثل الَوَلِد، وال َي�صَمح ِبها؛ َف�صِ

ة من �صنة  ها عليه، ومل َيتَّفْق يل بعد ذلك ُخروٌج اإِىل َيْحمول، اإِاّل يف ذي احلجَّ دِّ َ
ُتُه ِبر

ْ
واأََمر

ِنِه، وجماعٌة غرُيُه من الفاّلحني، 
ْ
ت�صٍع وع�رسين و�صّتمئة؛ فح�رسَ عندي ذلك الفاّلُح ِبَعي

اأَنَّها تخرُج من دار ذلك الفاّلح، وَترعى  اأَنَّ تلَك احَلَجلِة كان من عاَدِتِها،  واأَخربون 

خارَج الَقريِة ثم َتعوُد؛ فاتََّفَق اأَنَّها خرَجت وما َعادت اأَ�صهراً ُمتعّددًة، اإِّما خم�صًة اأَو �صتًة؛ 

ثم جاءْت ومعها َفْحٌل لها، فدَخَلت الّداَر، ومل َيدخِل الَفْحُل.

 - 
)4(

�ٍس ْت مع الَفحل اإىِل ناحيِة اجلبِل، فلْما و�صْلت هي وَفْحُلها اإِىل َبيِت َراأْ ثم اإِنَّها َم�صَ

وهي قريٌة اإىِل جانِب هذه القريِة - ا�صطيَد َفْحُلها وَبقيْت هي.

ثم اإِنَّها غاَبْت َعنهم �صنًة كاملًة واأَ�صهراً، اإِّما ثالثًة اأَو اأَربعًة.

ّك؛ ُتبنى  ُف، وُي�صّمى الدَّ ))( الفطرية: ُيتَّخُذ قالٌب �صخٌم، على �صكل م�صتطيل، و�صمكه نحو ذراع اأَو اأَقّل، مُيالأ طينًا ويجفَّ

به البيوت وجدران الب�صاتني يف غوطة دم�صق؛ وال تزال بقاياها موجودة اإِىل يومنا هذا. 

 دم�صق، ال تزال معروفة بهذا اال�صم. 
ّ
 جنوبي

ٌ
)2( الك�صوة: بلدة 

))( يحمول: قرية م�صهورة من قرى حلب، من ناحية اجلزر. معجم البلدان 2/5)4. 

)4( بيت راأ�س: من قرى اجلزر. بغية الطلب )/5)). 
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يّاٍم، 
قال ذلك الفاّلح: فبينا اأَنا على باِب الّداِر، واإِذا بها قد اأَقبَلْت، وهي ])2اأ[ َت�صيُح منذ اأَ

وَحولها فراٌخ لها تزيُد على الَع�رَسِة.

يف  تاأكُل  فجعلْت  معها،  َيدخلَن  فلم  فراُخها   
َ
وَنَفر الّدار،  اإىِِل  ودَخلت  فجاَءت  قال: 

ُنها. الّدار، وتخرُج اإىِل الفراِخ حت�صُ

اإىِل الّدار، وَهرَب   بالقريِة مَملوٌك معه باٍز، فاأَلقاُه عليها، فهرَبْت ودخَلت 
َّ
اأَْن َمر واتََّفَق 

فراُخها.

ُن فراَخها،  فلّما زال َرْوُعها، خرَجت اإِىل خارِج الَقريِة، وجعَلت تخرُج يف اللَّيِل حَت�صُ

ثم تعوُد يف النَّهاِر وُتقيمُ يف القريِة.

غريِب  من  وهذا  ؛ 
َ

هي اأَيَن  فراُخها  َيعلمُ  وال  فِة،  ال�صِّ هذِه  على  االآَن  وهي  قال: 

االتِّفاقات.

ل َموقَع االإح�صاِن  مَّ
ِة؛ وتاأَ

َ
َب فيه من النَّْفر  اإِىل اأُْن�ِس هذا الّطائِر باالإِن�صاِن، مع ما ُركِّ

ْ
فانظر

عندُه، فاْقِدْر َقْدَرُه.

:)((
44- وبعد هذا، وَقع قريٌب منه

ى ُتريجي، اأَخ�رُس اللَّون، حَمبو�ٌس  مَّ َ
غرٌي ُي�ص  �صَ

ٌ
حمن كان له طاِئر

َّ
وذاَك اأَنَّ َوَلدي عبد الر

م�صي وَيبيُت يف بع�ِس االأَ�صجاِر خارَج مدينِة 
َ
يف َقَف�ٍس؛ فكان ُير�صُله قبل الُغروِب، في

ِه وهو مفتوٌح، فيدخُل فيِه. ْحَوًة، وياأتي اإِىل َقَف�صِ حلب، ثم يدخُل ُبكرًة اأَو �صَ

ِه، في�صطادُهما؛ وهذا �صيٌء �صاهدُتُه! ين من ِجْن�صِ
َ
ا جاء معُه بطائٍر اأَو طاِئر وُرمبَّ

، قال: اأَن�صدن النَّجيُب احل�صن 
)((

 بحلب
)2(

ّ
ُلويي

ْ
 الَقي

ّ
ين، اأَبو علي 45- اأَن�صَدن القا�صي عزُّ الدِّ

))( اخلرب من احلا�صية، بخطِّ ابن العدمي.

د املذاكرة، مليح 
ِّ
داً، ظريفًا، جي خ؛ كان اأَديبًا، تاجراً يف الكتب، �صّفاراً بها، متودِّ د بن اإِ�صماعيل، املوؤرِّ )2( هو احل�صن بن حممَّ

ُلوَية: وهي قرية باأَر�س بابل. تاريخ االإِ�صالم 4)/)0). 
ْ
عر؛ تويف �صنة ))6 هـ. ون�صبته اإِىل َقي ال�صِّ

حمن. وهما ولدا املوؤّلف. 
َّ
))( فوقها: �صمعها اأَحمد وعبد الر
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 ،
)((

ين، �صامل بن القا�صم بن املَُهّنا ِه، ميدُح االأَمري ِعزَّ الدِّ  الكاتب لنف�صِ
ّ
 الوا�صطي

ّ
ابن علي

]املديد[ الم: 
َّ

اأَمري املدينِة على �صاكنها ال�ص

َوْهــنــا ــِة  ــِريَّ ــاِم ــع ال ــُف  ــْي َط زاَر  ــا]))ب[  ــن ــْف َج َق  رَّ
واأَ َهــــّمــــاً  َفــــَقــــرى 

ــــاً ــــروق ـــــاُل َط ـــــي ــنــىواأَراِنـــــْيـــــهـــــا اخَل لُــْب ــْيــف  الــطَّ عـــن  ـــْت  ـــابَ ن لـــو  اآِه 

ــبِّ ِمــْنــهــا ــصَّ ــ� ــي عــلــى ال ــن ــْج ـــــاَدٌة يَ ــصُّ يـُـْجــنــىغ ــ� ــَغ َوَجــــنــــاٌت َوْرُدهـــــــا ال

ــُه ــن ـــي الـــــبـــــاُن م ـــن ـــثَ ـــْن ــــــــــواٌم يَ تَــتَــثَــنّــىوَق ــــْت  ــــَل ــــبَ اأَْق اإِْن  َخــــَجــــًا 

ــــاٍب ــــص َوُر� ـــٍل  ـــاح ن  ٍ َخــــ�ــــرصْ ــىذاُت  ــنّ ــَع ُ ــَب امل ــي ــئ ــك ــي ال ــن ــصْ ــ� ٍ يُ ـــرصِ ـــ� َخ

ِمْنها ــُن  ــ�ــصْ ــاحَل ف ــِن  ــُحــ�ــصْ ــْل ِل ــْت  ــَق ــِل ــىُخ ــن ــْع َم مـــنـــُه   ْ َ
ـــ�ـــرص ـــتَ ـــْخ يُ مل  ــــٌل  ــــَم جُمْ

ــــبـّـــاً ـــهـــا لــــو اأَثــــــابـَـــــْت حُمِ ـــْي ـــَل ــنــىمــــا َع ــاً وُحــ�ــصْ ــن ــصْ ــ� ـــُع ُح ـــَم َفــــَغــــَدْت جَتْ

َّ بَــــْرٌق َ
ــــــ� ــا اْع ــم ــلَّ ــي ُك ــب ــْل ــــــَح َق ــاَويْ ــنّ ــــْوِر ُج ــــَغ ـــــــــَرِق ال بْ

ـــن اأَ لِمــــــٌع م

ــٍف ــْي ــَخ ــى ِب ــصّ ــ� ــَق ــاً تَ ــص ــ� ــْي ـــاذاكــــــراً َع ـــنّ ـــــْزِن كــــــاَن وُك ـــــاحَل ــــــــوًى ب وَه

ــــُه اخَلـــْيـــُف َخـــْوفـــاً ــــاَج لَ ــــَكــــْم ه ـــاَولَ ــــــــْزِن ُحـــْزن ِة احَل ــــاُه ِبـــــُطـــــرَّ ــــب وَح

وهـــــذا ذاَك  ــــَد  ــــاَه ــــص � ـــا  ـــم ـــلَّ ــــِعــــَر َظــنّــاك ـــــــَر املـــا�ـــصـــي َفــــاأُ�ــــصْ َذَك

ْيٍب َم�صِ ــَد  ــْع بَ ــَو  ــلــْه ال اأَيَـــــروُم  ــــــى]))اأ[  نّ واأَ ذاَك  كـــيـــَف   ، ـــصٍ ـــمـــا� ـــصِ و�

ـــــنَّ الـــتَّـــَجـــنِّـــي ـــــاُدُه ـــــواين ع ـــــَغ ــا قـــد جَتَــنّــىوال ــب ــصِّ ــ� َن ال ْ
حــــَن يُـــْبـــ�ـــرصِ

ــــَل ملـّــا ــــَو�ــــصْ ـــي ال ـــن ـــصَ ـــاَر� ـــد ق ـــق ــاول ــْدن َ لَ ــِو اأََخــــ�ــــرصَ ــْه ــل ــُن ال ــصْ ــ� كــــاَن ُغ

ـــي وَداأْبـــــــي ــــٌع ب ــــولَ ـ�ــصــابــي ُم ـــاوالــتَـّ ـــَدنّ ــــــاً َف ـــــــّراِح َدنّ ـــِم ال ـــْت ـــ�ـــصُّ َخ َف

ــارى ــص ــ� ــنَّ ــل ـــــَوٌة َعـــِهـــْدتُـــهـــا ل ـــــْه ـــاأَِتـــهـــا َديْــــــُر ُقـــنّـــى))(َق وثـَـــــرى نَـــ�ـــصْ

، �صاحب املدينة؛ تويف �صنة 2)6 هـ. تاريخ االإِ�صالم ))/6)) والوايف بالوفيات 5)/96. 
ّ
))( العلوّي، احل�صيني

؛ على �صّتة ع�رس فر�صخًا من بغداد، منحدراً يف اجلانب ال�رسقي، بينه وبني دجلة ميٌل 
ٌ
 ح�صٌن، َنِزٌه، عامر

ٌ
)2( دير قّنى: دير

ون�صٌف، وبينه وبني دير العاقول بريٌد. الديارات 265 و )9). 
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فيها ـــــــــَر  واأَثَّ ـــاقـــي  الـــ�ـــصّ ــهــا  ــجَّ ـــا))(�ــصَ ـــنّ ِر ِم ـــاأْ ـــثَّ ـــال ــــُذ ب ُخ ــــاأْ َْت تَ َ
ــــرب ــــانْ ف

ـــٍر ـــري ــــاٍق اأََغــــــــــنَّ َغ بْـــــ�ـــــصـــــاَر مــــا تـَــتـَــَمـــنـّــىِبــــــيَــــــَدْي �ــــص
ُيـْــــِتـــــُع الأَ

ــْمــ�ــَص راٍح ــًا �ــصَ ــاِم َدْجــــٍن ح ــْمــ�ــُص  ـــاً َوُرْدنــــــــا�ــصَ ـــان ـــن ـــُه بَ ـــن ـــْت م ـــَغ ـــبَ ـــصَ �

ــارى ــي ــا َح ــه ــي ل ُب اإِ ْ َّ
ـــرص ـــ� ــَخــ�ــُص ال َجــْفــنــايَــ�ــصْ ـــْحـــِظ  الـــلَّ ـــوَن عـــِن  يـَــُغـــ�ـــصُّ ل 

ــ�ــٍص ــْم ــصَ ــــاِء � ــــْرب َعـــنـّــاَفــــَكــــاأَنـّـــا ِمـــْثـــُل ِح تـَـــــاأُْخــــــُذ  احِلــــــْربــــــاُء  بـــــِل  ل 

ــى تـَـَقــ�ــصّ ـــاً  َزمـــان اهللُ  ــقــى  َفــ�ــصَ ـــاً ُمــِبــنّــا]))ب[  ـــون ـــتُ ـــاً َه ـــّح ـــصَ ـــاً � ـــص ـــاِر� ع

اإِلّ تَـــــَر  ـــْم  ـــل ف الأَر�ـــــــــصَ  ــــَق  ــــبَّ ــــــــراً ُمــــِرنّــــاَط اً وَط
ْ

ـــــ�ـــــرص ـــــــــراً نَ َزَه

ـــدوى ــُه َج ــِب ــصْ ــ� ـــــــاِل يُ ــَل الأَذي ــِب ــصْ ــ� ـــاُم ـــنّ ُـــَه ــــامِلِ بــــن الـــقـــا�ـــصـــم بــــن امل ــــص �

ــى ــن ــْع ــــاَق لَــْفــظــاً وَم ـــــوٍد ف ـــُر ُج ـــْح بَ
ـــا))( ـــن ـــْع ـــاٍن وَم ـــن ــــــَن �ـــصِ حــــاِتــــاً واب

ـــاٍب غ لـَـــْيــــَث  ــــــْد  جَتِ ـــــارْزُه  ـــــب تُ ــااإِْن  ــن ــْع ـــاً وَط ب ْ َ
ـــرص ــَك � ــي ــص ــْر� ـــــــِدراً يُ خُمْ

ُذراُه يف  ـــــــْد  جَتِ ــــْمــــُه  تـُـــيـَـــمِّ ــــااأَو  ــــنّ  اأََغ
ً
ــــاً وَمـــْغـــنـــى ــــب ـــاً َرْح ـــق ـــُل ُخ

ـــِه ـــَديْ يَ ـــــوَد  ُج بــالــَغــْيــِث  تـَــِقـــ�ـــصْ  ـــِه ُمـــْزنـــال  ـــْي ـــَكـــفَّ ـــصَ ِب ـــا� ـــلَّ َمـــــْن ق �ـــصَ

ــــاٍم ــــٍت وع ــــَوق ـــ�ـــصُّ ِب ـــْخـــتَ ــــْلــــَك تَ ــــا وَهــــنّــــاِت ــــنّ ــــُف َه ــــِل ــــْخ ولــــقــــد تُ

ـــى ـــن ى وُيْ ــــ�ــــرصْ ـــــِن يُ يْ ــــزِّ الـــــدِّ ــــِع ـــاوِل ـــن اً وُيْ
ْ

ـــَن يُـــــ�ـــــرص ـــاف ـــع ـــــُح ال ـــــنَ َيْ

لها  وَّ
اأَ ه، وعلى  ظنُّها بخطِّ

اأَ  ،
)4(

اأَبي املجِد بن �ُصليمان ، يف 
)((

ويدة 46- نقلُت ق�صيدًة البن الدُّ

]اخلفيف[  :
)5(

َوْيَدة  بن اأَحمد بن الدُّ
ّ
مكتوٌب: عبُدُه علي

ها: مزجها باملاء.  ))( �صجَّ

 وهرم بن �صنان ومعن بن زائدة من اأَجواد العرب. 
ّ
)2( حامت الطائي

ّي. دمية الق�رس )/80) واخلريدة: ق�صم ال�صام 52/2. 
ّ
َوْيَدة املعر د بن الدُّ  ))( اأَبو احل�صن، علي بن اأَحمد بن حممَّ

َي؛ كان فا�صاًل اأَديبًا، فقيهًا اأَريبًا، ُمفتيًا 
ِّ
د.... بن �صليمان، التَّنوخي، املعر د بن عبد اهلل بن حممَّ )4( القا�صي اأَبو املجد، حممَّ

ة، اإِىل اأَن دخلها الفرجن �صنة 492 هـ، فانتقل اإِىل �صيزر ثم اإىِل حماة، حيث تويف �صنة 
َّ
، قا�صيًا للمعر

ّ
على مذهب ال�صافعي

ي )50. 
ّ
)52 هـ. اخلريدة: ق�صم ال�صام 7/2 واالإِن�صاف والّتَحر

 )5( البيتان االأَّول والثان فقط، يف اخلريدة: ق�صم ال�صام 52/2.
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الْـ يــابـْـَن  د،  حممَّ يا  املـَـْجــِد،  ــا  اأَب يا  ــن �ــصــادوا الــَفــخــارا]))اأ[  ــذي ــلــَن ال ـــُمــْفــ�ــصِ

ــْد ــَع ــصْ ــِل اأَ� ــْع ــِف ــا �ــرَصيــَف املـَــقـــاِل وال بْـــ�ـــصـــاراي
والأَ ـــْمـــاَع  ـــص الأَ� ـــِن  ـــَذيْ ِب َت 

يـُــْغــــ ومـــــا  ــــــــٌب  َذنْ اإِيلَّ  ــــاين  ــــزم ــِتــْغــفــاراِل ا�ــصْ �صاَمني  اإِْن  ــدي  ــْن ِع ــُر  ــَف ـ

يَــْغـــ وكـــم  اأَراَك  األّ  ُغـــْرمـــي  يُـــجـــارىَوْهـــــَو  ـــٌد ل  ـــاج م َمــــــــْراآَي  ـــُم  ـــنَ ـ

ويـَــــْزدا اْزِوراراً  ــي  ــن ــْي َع ــي  ــن ــري اْزِوراراوتُ ــــِه  تُــــِريْ ــا  ــم َف ي 
ْ

َغـــــر ُرَك 

ــــ جَتْ ــَك ومل  ــي ف �ـــصـــاَر  قـــد  ــــفــــاراوَمــديــحــي  وِن  
ً
ِقــــلــــى اإِلّ  ـــِه  ـــي ـــل َع ـــــِز  ـ

ــا َتْـــ ــم ـــواَي َف ـــصِ ـــاً � ـــاِدح ــِلــْب م ـــَن املـــــاِء نـــارافــاطَّ ـــــوي م ــى َتْ ــتّ ـــِه ح ـــِويْ ـ

ما اإِذا  ـــري  ـــْع ـــصِ � ـــُر  ـــظ نَ ـــعـــاراوقـــلـــيـــٌل  ــِم تَــْنــُقــُد الأَ�ـــصْ ــْه ــَف ــال ِظـــْلـــَت ب

ـــــاأَين ب يل  ـــداً  ـــاِه ـــص � ُكــــْنــــَت  واْقـــِتـــداراواإِذا  ــًة  ــَط ــصْ ــ� بَ ِزْدُت  ــٌر  ــاِع ــص �

ــْكــِر َرْطــــٌب واأَْدعــــو ــاين بــالــ�ــصُّ ــصِ ــ� نَــهــاراول اأَو  ــِحــْبــتُــُه  �ــصَ ـــًا  ـــْي لَ لَــــَك 

اأَ�ْصـ ــَفــٍل  حَمْ يف  ُْت  َحــ�ــرصَ ما  ــارا]))ب[واإِذا  ـــــِدَك احُلــ�ــصّ ـــاَف جَمْ ـــص ْو� ــُت اأَ ــْع ــَم ـ

اأَْو َْت  نُــ�ــرصِ اإِذا  ْحفاً  �صُ ــْوي  ــاأَط ــصَ انِْت�صاراو� الــنـُـ�ــصــوِر  ـــْوَم  يَ ــْت  ــاَق وف َفـــْت 

ــٌق ــدي ــصَ ــى ُحـــقـــوقـــي � ــل ــي ع ــن ــي ــع ــاراوُم ـــــٌح، والـــَعـــُدوُّ يـَــْحـــوي اخَلــ�ــص راِب

فاْجَعْلـ احُلــْكــِم  يف  ــْطــويــُل  ــتَّ ال ــ�ــصــارافــــاإلَم  ــِت ـــواَب اْق ـــثَّ ــَم ال ــنَ ــْغ ْ تَ
ــكــي ـــُه ل ـ

ـــْو اجَل اإىِل  يل  ـــــَدْع  تَ مل  ـــــوؤاراوالـــثَّـــمـــانـــوَن  ُج ــي  ــق ــْط ــنُ ِل ول  ــاً  ــص ــو� ــه نُ ِر 

ـ الَْف�صْ اأَْوَجــْدتـَـنــي  َحْيُث  ُل  الَف�صْ ــَك  ــاراولَ ــث ــِع ــــَك ال ــــْي ـــي اإِلَ ـــن ـــتَ ـــَدْم ْع ـــَل واأَ ـ

اأَْعـــــ ــد  ق فـــاحَلـــقُّ  ــَت  ــْم ــِل ــصَ � ــا  م ـــاراواإِذا  ـــن َ امل ـــــــــاِم  الأَن يف  اهللُ  ــــُه  ل ــى  ــل ـ

 
ُ
، ال�ّصاعر

)((
النَّبيه  بن 

ُّ
اأَن�صدن الكماُل، علي ، قال: 

ّ
لويي

ْ
الَقي اأَبو علي  ين،  اأَن�صَدن عزُّ الدِّ  -47

يوان  الدِّ البارع، �صاحب  ال�صاعر  االأَديب  اأَبو احل�صن، امل�رسّي؛  ين،  الدِّ د بن احل�صن، كمال   بن حممَّ
ّ
النَّبيه: علي ابن   )(( 

النبالء  اأَعالم  �صري  هـ.   6(9 �صنة  تويف  ن�صيبني؛  و�صكن  االإِن�صاء،  له  وكتب  مو�صى،  االأَ�رسف  بامللك  اّت�صل  امل�صهور؛ 

78/22) والوايف بالوفيات )2/))4. 
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ماري، من نواحي 
ْ
، وقد اجتاَز معُه ِبَديِر َمر

)((
ِه، يف املَِلِك االأَ�رسِف مو�صى يُّ ِلنف�صِ امِل�رسْ

]الهزج[  :
)2(

ِة الِبرْيَ

ـــاري ـــْرم َم ــــــَر  َديْ يـــا  اأَِجـــــــْب  ــــــــــّدار]4)اأ[  ــــــــــــــاِزَح ال َغــــــريــــــبــــــاً ن

ـــــي ـــــواق ـــــصْ ـــــَت اأَ� ـــــْج ـــــيَّ ــــــــــاريفــــقــــد َه ـــــــــــــــــْرَت اأَوط ــــــد اأَْذَك وق

ــــــــــــوى ــــــــــن اأَه ـــــاِرجَتــــــــــافــــــــــايَن َم ـــــنّ ــــي عــــلــــى ال ــــائ ــــص ــــ� ــــاأَْح ف

ــــــــمٌّ ــــــــــــَدُه َه ــــــــــــْع ـــــــــــــايل بَ ــــــْذكــــــاريوم ــــي وتَ ــــْوق ــــصَ ــــوى � �ــــصِ

ــكــو ــــم تَــ�ــصْ ـــــــُر: ك يْ ــــــــَت اأَْحــــــجــــــاريفــــقــــال الـــــــدَّ ــــــــَرْق ـــد اأَْح ـــق ف

ـــــاً ـــــع ـــــي َدْم ـــــن ـــــتَ ـــــْي ـــــَك بْ
ـــــي مــــــــاوؤهــــــــا جـــــــاِروقـــــــد اأَ ـــــن ـــــْي ـــــَع َف

ــى ــص ــو� م اإِىل  ـــو  ـــك ـــصْ ـــ� نَ ـــــْم  ـــــُق جـــــــاِرَف مـــــــن  اهللُ  َرعـــــــــــــــــاُه 

ــــــــــا الأَْم عــــلــــى  ــــــٍك  ــــــْل َم واأَّمـــــــــــــــــــاِراإِىل  ــــــــــاٍء  ــــــــــّه نَ ِك 

ـــا ـــج ـــْي ـــَه ال َمــــــــْعــــــــَرِك  يف  ـــاريلَــــــــُه  ـــ�ـــصّ ال ــــــِد  الأَ�ــــــصَ ـــصُ  ـــ� ـــْط بَ ِء 

ـــــ ــــْط اخَل لَـــــْيـــــِل  ـــــَمـــــِة  ُظـــــْل ـــاريويف  ـــ�ـــصّ ــــــِب َوْجــــــــُه الــــَقــــَمــــِر ال

يَـــْبـــدو: اإِْذ  الـــنّـــا�ـــصُ  ـــــــُق الــــــبــــــاري[]يقوُل  ـــــــاِل تـَـــــعــــــاىل اخل

يُّوب؛ كان حمبوبًا اإِىل الّنا�س، موؤَيَّداً يف احلروب؛ متلّك 
))( امللك االأَ�رسف: اأَبو الفتح، مو�صى بن امللك العادل اأَبي بكر بن اأَ

افارقني وغريها؛ تويف �صنة 5)6 هـ. وفيات االأَعيان 0/5)).
ّ
ان ومي

ّ
ها وحر

ُّ
مدن اجلزيرة: الر

ة. واالأبيات يف ديوان ابن النبيه 04)-05). والبيت االأَخري منه. 
َّ
ومي

ُّ
)2( البرية: بلٌد قرب �صمي�صاط، بني حلب والثغور الر

وفيه: دير مزمار! فلي�صّحح.
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]5)اأ[ اجُلْزُء ال�ّصابع
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]5)ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

هرّي- رحمُه اهلل- قال:  بن زيد الزُّ
ّ
يخ اأَبو احلّجاج، يو�صف بن علي  ال�صَّ

)((
48- اأَخربن

كان لبع�س املَُعلِّمني املَغارَبة ِتلميٌذ َمليٌح، َفَعِلَق بِه رجٌل ُمتََّهٌم باخَلنا؛ فَفِطَن لذلك املَُعلُِّم، 

َرُه من خُماَلَطِتِه؛ اإِىل اأَْن َبَلَغُه اأَنَّه قد  حبِتِه، وَحذَّ اًل اإِليِه، َفَنهاُه عن �صُ
ْ
 َمي

ِّ
بي وراأَى من ال�صَّ

ِج.
َ
َخال بِه يف بع�ِس الُفر

]ال�رسيع[  :
ِّ
بي مُ يف اأَ�صفِل َلوِح ال�صَّ

فكتَب املعلِّ

ـــــِه احلــــاُل ـــا جـــــــاَءْت ِب ــــوَء م ـــا �ــــصُ قــالــواي كــمــا  ـــوا  ـــال ق ـــا  م ـــــاَن  ك اإِْن 

ــِك اخَلــنــا ــْب ــصَ ــ� ــَص ِب ــا� ــنّ ــا اأَْعــــــَرَف ال ـــاُلم ـــخ ـــْل ـــــَن اخلــــــــاَتِ َخ ــــْيــــَغ م �ــــصِ

ِة، وَحَجَب ابَنه اإِىل اأَن اْلَتحى واأَِمَن 
َّ
ي يتني، فَفطَن بالَق�صِ

َ
 على هذين الب

ِّ
بي فوقف اأَبو ال�صَّ

عليِه.

، قال: اأَن�صدن عبد امللك 
ّ
َفيل الُقرطبي ا�س، ابن الطُّ

َّ
ين، اأَبو العب  قطُب الدِّ

)2(
49- ]26اأ[ اأَن�صدن

 ،
)((

ّ
�صي

ْ
املُر اإِدري�س  بن  �صفواُن  َبْحر،  اأَبو  اأَن�صدنا  قال:  ة، 

ّ
اإِ�صبيلي اأَهل  ة،من 

َّ
القوطي ابن 

]الكامل[ ِه:   لنف�صِ

ـــا ـــراُده بْ
ــٌب اأَ ــاِع ــَطــُة ك ــْي ـــذي الــبَــ�ــصِ ــــــاُرَه ــا الأَْزه ــه ــيُ ــْل بــيــِع وَح ُحـــَلـــُل الــرَّ

ــٌق ــص ــا عــا� ــه ــي ــــذا اجلـــــوَّ ف اُروكــــــــاأَنَّ ه ــب والإِ�ــــــــرصْ ــذي ــْع ــتَّ ــُه ال ــفَّ قـــد �ــصَ

 ))( اخلرب يف ال�رسي�صي )/6)4 وفكاهات االأَ�صمار 256 وبدائع البدائه )6)-64). وبع�س املعّلمني: هو ابن ر�صيق القريواّن، 

والبيتان يف ديوانه 46).

ه: »اجتمع الوزير اأَبو بكر   )2( جاء يف بدائع البدائه 96) وعنه يف نفح الطيب )/55)-56) ومطالع البدور )/86) ما ن�صُّ

قد  واالأَر�ُس  َوْدِقِه،  َوِرَق  واأَذاَب  ِقِه، 
ْ
َبر َذهُب  يوٍم جال  ]بن �صارة[ يف  �صارَة  بن  العبا�س  اأَبو  واالأُ�صتاذ  َنة، 

ْ
ُطر

ْ
الَقب بن 

ل[، فقال  وَّ
َفِتها، فقال ابن �صارة: ]البيت االأَ ماِء، واهتّزت وَربت عند نزوِل املاِء، فتاَفدا يف �صِ

َّ
�صحكت لتعبي�ِس ال�ص

ابع[.
ّ
ابن القبطرنة: ]البيت الثان[، فقال ابن �صارة: ]البيت الثالث[، فقال ابن القبطرنة: ]البيت الر

�صبع  له ر�صائل وم�صنَّفات، تويف وله  القدر؛  وؤ�صاء، ف�صيحًا جليل 
ُّ
الر واأَعيان  االأُدباء  البليغ؛ كان من جملة  الكاتب   )(( 

وثالثون �صنة. الوايف بالوفيات 6)/)2).
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ــٌق ــاِف ـــــْرٌق خ ــلــُب بَ ــَق ــال ــكــا ف ــــطــــاُرفـــــاإِذا �ــصَ الأَْم ـــُه  ـــوُع ـــُدم َف بَــكــى  واإِذا 

َهــــذِه ِة  ـــــــزَّ وِع ذا  ــــــِة  ِذلَّ ـــّواُرَفــــِلــــَفــــْرِط  ـــنُّ ــُم ال ــي الـــَغـــمـــاُم ويَــْبــ�ــصِ ــك ــْب يَ

، قال: اأَن�صدن القا�صي اأَبو 
ّ
د بن َخمي�س، املعروف بابن املَْغربي ين، حممَّ ياُء الدِّ 50- اأَن�صدن �صِ

]الب�صيط[  :
)((

ّ
يان، َنبا بن �ُصليمان بن البانيا�صي

َ
الب

يُعاِتبَها اأَْن  ــن  م هـــا  فـــاأَْكـــرَبَ تُّفاحاحــاَفــْت   ِّ ــ�ــرصِّ ال يف  لها  ــدى  ــاأَْه ف ــراً،  ــْه َج

ــــــُرجَّ تـُـْعــِلــُمــُه ــْت نـَــْحـــَوُه الأُتْ ــَل ــصَ ــاأَْر� باحاف ومــا  اً  ّ
�ـــرصِ ما  فاْختَ�صَ ـــْرَت،  ُج اأَْن 

ين،  ياُء الدِّ ، قال: اأَن�صدن القا�صي �صِ
ّ
د بن خمي�س بن املَْغربي ياء، حممَّ )5- ]26ب[ واأَن�صدن ال�صِّ

]الب�صيط[  :
)2(

هم  زورّي، الّنائب بحلب، لبع�صِ
َ
ْهر ابن ال�صَّ

َهوًى اإِليِه  ْدري  �صَ عن  الَقْلُب  �صاَفَر  اُمْذ 
َ

ـــُه َخــرب ــْع لَ ــَم ــصْ ــا عـــاَد بَــْعــُد، ومل اأَ� م

�َصَفراً نَــوى  اإِْذ  اْخِتياراً  يُء  املُ�صِ الَقَمراَوْهــَو  الــَعــْقــرِب  يف  طاِلعاً  راأَى  وقــد 

د بن ِهبة اهلل بن اأَبي َجرادة، رحمه اهلَل، على  )5- قراأَُت بخطِّ َجدِّ اأَبي، القا�صي اأَبي غامن حممَّ

]الطويل[  :
)((

ظهِر كتاٍب

ليتني ــبــابَــَة،  الــ�ــصَّ ــوَن  ــبُّ ــِح ُ امل ــّكــى  َوْحــديتـَـ�ــصَ بَْيِنهم  من  يـَـْلــَقــْوَن  ما  ْلُت  َتَمَّ

كلُّها احُلـــبِّ  ُة  ــــذَّ لَ ِلنَْف�صي  ــْت  ــكــانَ ــْعــديَف بَ ــــبٌّ ول  حُمِ َقــْبــلــي  يَــْلــَقــهــا  فــلــم 

ن، يو�صف بن رافع بن متيم- اأَبقاُه اهلل-  احب، قا�صي الُق�صاة، اأَبا املحا�صِ  ال�صّ
)4(

)5- �َصمعُت

يحكي، قال:

))( القا�صي َنبا بن الف�صل بن �صليمان احلمريي، املعروف بيتهم بدم�صق ببيت البانيا�صي، ناب يف الق�صاء بحلب عن ابن 

كي �صنة 579، وعزل �صنة )59 هـ. زبدة احللب )/72 و 2)) ووفيات االأَعيان 89/7. الزَّ

ابن  ديوان  الّزمان )/229-0)2 وهما يف  مراآة  ديوانه 776/2-777 وذيل  االأَّرجان، يف  ين  الدِّ نا�صح  للقا�صي  البيتان   )2(  

اإِ�رسائيل، القطعة 289. 

))( البيتان للمجنون، يف ديوانه 6)). وبال ن�صبة، يف: الزهرة )/5)4 وال�صناعتني ))) واحلما�صة ب�رسح املرزوقي )/268) 

اغب )/84 والتذكرة ال�صعديّة 75). واالأَول فقط يف زهر االأَكم 2/)26.
ّ
والتربيزي )/6)2 وحما�رسات الر

ه يف بغية الطلب 9/8)7)-720).  )4( اخلرب بن�صِّ
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عي اأَنَّه من املُ�صتاقني، وَيطراأُ عليه حاٌل ُيذِهُلُه،  ، وكان َيدَّ
)((

قدم علينا املو�صَل روزَبهار

الِة،  �صيُح يف ال�صَّ
َ
الِة؛ في �َس ]27اأ[ لُه ذلك وهو يف ال�صَّ

َ
ا َعر ياحًا َعظيمًا، وُرمبَّ �صيُح �صِ

َ
َفي

 عليِه الُفَقهاء ذلك، مِلا فيه من ُمنافاِة حاِلهم.
ُ
ْنِكر

ُ
َفي

 زوري، َيزوُرُه 
َ
ْهر ين، ابن ال�صَّ  الدِّ

ُ
وكاَن قد نزَل َم�صجداً باملَو�صل، وكاَن القا�صي َفْخر

جِل، مع ما هَو 
َّ
ُد الُفقهاِء، وَتزوُر مثَل هذا الر

ِّ
نا عليه ذلك، وُقلنا له: اأَنَت �َصي

ْ
كثرياً؛ فاأَنَكر

 لُه قاِعَدٌة ؟
َ

ِع، واْنِتماِئِه اإِىل ما لي�س ِة ِلقاعدِة ال�رسَّ عليه من االأَُموِر املُ�صادَّ

ُت واأَنا قاعٌد، فراأَيُت املالئكَة 
ْ
َلِة، فاأَْغَفي

ْ
َتْقِبَل الِقب

ْ
فقال: اعلموا اأَنَّني كنُت ليلَة الَقْدِر ُم�ص

ماِء، ومعهم اأَنواٌر عظيمٌة، ومعهم َعَلٌم؛ ف�صاأَلُتهم: اإِىل اأَين؟ فقالوا: اإىِل 
َّ

قد َنَزَلْت من ال�ص

ُهم.
ُ
َحب �صْ

زيارِة ُروزَبهار. فقلُت: واأَنا اأَ

و�َصَطَعِت  املَ�صجُد،  فاأَ�صاَء  فيه،  هو  الذي  امل�صجِد  اإىِل  فجاوؤوا  َتهم، 
َ
ْحب �صُ َفم�صيُت 

مَ 
لَّ

َ
َلِة، وهو ي�صيُح على جاري عاَدِتِه؛ ف�ص

ْ
االأَنواُر؛ َفَدَخلنا، فوَجدنا ُروزَبهار ُم�صَتقبَل الِقب

فوا. عليه املالئكُة، و�صاَفحوُه، واْن�رسَ

جِل؛ فلّما اأَ�صبحُت، ِجْئُت ودخلُت امل�صجد، 
َّ
وا�صتيقظُت، فقلُت: الُبدَّ من زياَرِة هذا الر

َلِة على احلال ]27ب[ التي راأَيُته فيها يف النَّوم، وهو َي�صيُح.
ْ
َفوجدُتُه ُم�صتقبَل الِقب

اللَّيِل ويف  َتزوُرنا يف  وقال:  اإِيلَّ  اْلَتَفَت  ثم  َغ، 
َ
َفر اأَْن  اإِىل  امل�صجِد  جانِب  فجل�صُت يف 

.
)2(

 بعَد هذا �صيٌء؛ فاأَنا اأَزوُرُه لذلك
َ

النَّهار؟! فقلُت: ما بقي

ثني اأَبو عبداهلل،  هرّي، قال: حدَّ  بن زيد الزُّ
ّ
يخ اأَبو احلّجاج، يو�صف بن علي ثني ال�صَّ 54- حدَّ

َرَبْندّي، خادُم َم�صجِد اخَلليِل ، قال: د بن داود الدَّ حممَّ

َيكفي لكلِّ  الَوْقُف حينئٍذ ال  الُم، وكان 
َّ

ال�ص َمقاِم اخلليل عليه  اإِىل  َل ما جئُت  وَّ
اأَ كنُت 

الُفقراِء، وفيهم  اأَتان جماعٌة من  اإِْذ  اأَنا ذاَت يوٍم قاعٌد،  ينا 
َ
َفب اأَو قا�صداً،  ياأَتي زائراً  َمن 

وق؛ كان  ؛ �صيٌخ �صالح من اأَ�صحاب الوجد وال�صَّ
ّ
يلمي د، الفار�صي، الكازرون، الدَّ ))( وقيل: روزبهان بن اأَبي بكر بن حممَّ

مقيمًا باملو�صل، ثم خرج عنها اإِىل حلب، ثم اإِىل دم�صق، فم�رس، حيث تويف بها �صنة 578 هـ. )بغية الطلب(. 

)2( مبثل هذا الَق�ص�س امل�صنوع تروج اخلرافات يف �صوق العامة، ورحم اهلل القائل: »اإذا زّل العامِل زّل بزلته العامَل«.
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ِز؛ 
ْ
ُعُه بنَي اأَيديهم، غري رغيفني اأَو ثالثٍة من اخُلب ْن- اإِْذ ذاَك- ما اأَ�صَ �صيٌخ لهم، ومل َيْح�رسُ

ِعِه بني اأَيديهم. وَبقيُت ُمَتّدداً يف ذلك، واأَقول: هوؤالء َجماعٌة، وَيقبُح  َفعزمُت على و�صْ

َمه بني اأًَيديهم، ففعلُت ذلك؛ فكاأَنَّ  ُع هذا بني اأَيديهم. ثم َقوَي َعْزمي على اأَن اأَُقدِّ َو�صْ

�صوا اأَيديهم عنه، وقالوا: ال حاجَة لنا فيه.
َ
اجلماعَة ا�ْصَتَقلُّوُه، وَقب

الِة، وَنَزلوا املغارة. يارِة ]28اأ[ وال�صَّ هم، بالزِّ ثم ا�صتَغلوا باأَْنُف�صِ

مَ 
�َصلِّ ُت اإِغفاَءًة، فراأَيُت اخلليَل اإِبراهيم  يف املناِم؛ فبادرُت الأُ

ْ
ْغَفي فبينا اأَنا كذلك، اإِْذ اأَ

�ِس َخِجاًل. اأْ
َّ
عليه، فراأَيُتُه منَقِب�صًا، َفوقفُت بنَي يديِه ُمطاأطَئ الر

َدَر  د، ما هذا الِفْعُل الذي �صَ ِتِه، قال يل: يا حممَّ
َ
ب
ْ
ني من َهي

َ
ي فلّما راأَى َخجلي، وما قد َغ�صِ

َ ؟ اأََظننَت اأَنَّه ما كاَن يقُع   الذي اأَخطرَتُه ِببالك من ا�ْصِتقالِل ما َح�رسَ
ُ
منَك ؟ وهذا اخلاطر

َم بنَي يديِه ؟ ال َتُعْد اإىِل مثل ذلك، ولو كانت ُلْقَمًة واحدًة اأَو  يِف اإِذا ُقدِّ َموقعًا من ال�صَّ

َتكرثُهم لها ولو كانوا ُكرُثاً.
ْ

ها وال َت�ص
ْ
َتِقر ًة اأَو ما �صاَبَهها، ال حَتْ

َ
َثْمر

 اهلل، ال اأَعوُد اإِىل ِمثلها بعَدها.
َّ
فقلُت: يا َنبي

ْعُتُه  َز، واأَتيُت تلك اجلماعة، وَو�صَ
ْ
قال: ثم انَتبهُت من َنومي واأَنا َفِزٌع، فاأَخذُت ذلَك اخُلب

َث  َحدِّ اأُ ن  اأَ فاأَردُت  وا؛ 
ُ
ذَهب

َ
ِلي �رِساعًا  قاموا  ثم  وَدعوا،  ُم�صَتعجلني،  فاأَكلوا  اأَيديهم؛  بنَي 

ِه قبَل اأَن  ني على َردِّ
َ
اجلماعَة مِبا راأَيتُه يف ]28ب[ َمنامي، فقال �َصيُخهم: ال َتعَجْل، فقد عاَتب

ك على ا�ْصِتقالِلِه! وقاموا وَذهبوا، فما َعرفُت لهم بعَدها َخرَباً.
َ
ُيعاِتب

ابن  القا�صم،  اأَبي  عن  اهلل-  رحمُه   -
)((

�ْصتاّن
َ
احَلر ابن  القا�صم،  اأَبو  القا�صي،  اأَنباأَن   -55

، قال: �صمعُت 
)((

 الّداَمغاّن
ّ
د بن علي اأَبو عبد اهلل، حممَّ  قال: اأنا القا�صي 

)2(
َقْندّي

ْ
َمر

َّ
ال�ص

د، ابن احلر�صتان؛ تويف �صنة 4)6 هـ. تاريخ االإِ�صالم ))/))4.  مد بن حممَّ ))( اأَبو القا�صم، عبد ال�صَّ

مرقندي؛ تويف �صنة 6)5 هـ. تاريخ االإِ�صالم ))/650. 
َّ

)2( اأَبو القا�صم، اإِ�صماعيل بن اأَحمد بن عمر، ابن ال�ص

ة )/269. 
َّ
 ؛ تويف �صنة 478 هـ. اجلواهر امل�صي

ّ
، الّدامغان الكبري احلنفي

ّ
د بن علي ))( اأَبو عبد اهلل، حممَّ

Bn_3deem_Book.indb   102 8/3/11   9:26 AM



(0(

، قال:
)2(

ّ
، قال: �صمعُت اأَبا بكر اخُلوارزمي

)((
َمرّي

ْ
ي القا�صي اأَبا عبد اهلل ال�صَّ

اإىِل  ولة بن َحْمدان، جاءِت االأَخباُر  ة، على واليِة �صيف الدَّ
َّ
اأَنطاكي اإِىل  وُم 

ُّ
ملّا جاءِت الر

 مع �ُصيوخ اأَهِل 
)((

ازي 
ّ
يخ اأَبو بكر الر ة؛ فاجتمَع ال�صَّ

َّ
وا اأَنطاكي وَم حا�رسَ

ُّ
بغداَد، باأَنَّ الر

فًا وثمانني 
ِّ
العلِم يف َوقتِه، يف َحْلَقٍة يف اجلامِع، حّتى يت�صاوروا فيما يفعلوَنه؛ وكانوا َني

 
ُ

 جاَء، فلم يكْن لُه َمو�صٌع َيجل�س
َّ
ال�ّصافعي

 )4(
�صيخًا من اأَهل العلِم، حّتى قيل: اإِنَّ املزربان

ُه يف َمو�صٍع.
َ

بو بكر واأََجَل�ص يُخ اأَ فيه، حّتى اأَو�َصَع له ال�صَّ

ٌد مَملوٌك؛ 
ْ
ط- وقيل: بالكوفِة – وَخليفُتُه على ]29اأ[ بغداد َعب حينئٍذ بوا�صِ

)5(
وكان ُبختيار

فاجتمَع راأُْيهم اأَن َيدخلوا على َخليفِة ُبختيار ويخاِطبوُه.

�ُس، وَنحتاُج اأَن َنخرَج 
ْ
َ الَفر يُخ اأَبو بكر مع اجلماعِة اإِليه، وقالوا لُه: قد َتَعنيَّ فدخَل ال�صَّ

وم ِلُنجاِهَدُهم. 
ُّ
اإِىل الر

ولة، وال مُيكُنني اخُلروُج اإِاّل باإِْذِنِه؛ فاإِذا اأَمرن َخرجُت. فقال  ٌد مَملوٌك ِلِعزِّ الدَّ
ْ
فقال: اأَنا َعب

يُخ اأَبو بكر: لي�س اأَنَت مَملوكًا لُه، اأَنَت مَملوٌك لهوؤالء كّلهم، اأَنَت مَملوُك املُ�صلمني؛  له ال�صَّ

اأَن تخرَج  ُمْلٌك، ويجُب عليَك  مِبالهم، وما لالأَمرِي فيَك دوَن امل�صلمنَي  الأَنَّك ُم�صتًى 

معهم.

قال كاتُب خليفِة ُبختيار: َفخ�صيُت عليِه منُه، الأَنَّه كاَن ُغالمًا �صاِرمًا حاّداً؛ َفُخِذَل يف 

يِدِه، ومل َيُقْل له اأَكرَث من: اإِنَّكم اإِذا َخرجتمُ َخرجُت معكم، فاخرجوا. فقال اأَبو بكر: 

َنخرُج كلُّنا. فقال: ام�صوا على هذا.

ىل  اإِ مَي�صوا  اأَن  راأَْيهم  اأَجمعوا  ثم  االأَمر،  لهذا  �صيفًا، وا�صتعدَّ  اأَبو بكر، وا�صتى  وم�صى 

؛ تويف �صنة 6)4 هـ. بغية الطلب 2680/6 وتاج 
ّ
يمري، احلنفي د بن جعفر، ال�صَّ اأَبو عبد اهلل، احل�صني بن علي بن حممَّ  )((

الّتاجم )9. 

؛ تويف �صنة )40 هـ. �صري اأَعالم النبالء 7)/5)2. 
ّ
د بن مو�صى اخلوارزمي، احلنفي )2( اأَبو بكر، حممَّ

، تويف �صنة 70) هـ. �صري 6)/40). 
ّ
ازي، احلنفي

ّ
))( اأَبو بكر، اأَحمد بن علي، الر

؛ تويف �صنة 66) هـ. وفيات االأَعيان 
ّ
اأَحمد، الفقيه ال�صافعي  بن 

ّ
اأَبو احل�صن، علي )4( كذا يف االأَ�صل؛ وهو ابن املرزبان، 

 28(/(

ولة؛ متلَّك بعد اأَبيه؛ قتل �صنة 67) هـ. املنتظم 4)/256.  )5( اأَبو من�صور، بختيار بن اأَحمد بن بويه، عزُّ الدَّ
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ُبختيار ويق�صدوُه، ليكوَن َعونًا لهم، وال َي�صدروا اإِاّل عن راأِْيِه.

وا، وَدخلوا اإِليه، وخاَطبوُه ]29ب[ فقال: اأَنتُم َتعلموَن اأَنَّ هذا يجُب على االأَقرِب  فم�صَ

اإِليهم وَعجزوا  فاإِذا خرجوا  اإِليهم،  فام�صوا  وِم؛ 
ُّ
الر اإىِل  اأَقرُب  مَمالُك  فاالأَقرِب، ودون 

، خرجُت وعاَونُتهم. واحتاجوا اإِيلَّ

} االآية:  هذه  وتال  َمو�صعه،  من  بكر  اأَبو  َفَتَنّحى 

وبكى   ،](9  -(8 ]التوبة:   {

يُخ.  وَنخرُج كما َيرى ال�صَّ
ُ
ُه فقال: َننفر فبكى ُبختيار، وردَّ

فم�صوا على هذا، ثم ورَد الكتاُب باأَنَّ ابن َحْمداَن َهَزَمهم.

56- وباالإِ�صناِد، قال االأَجلُّ قا�صي الُق�صاِة:

اأَحُد  اإِىل �صوِق العّطارين، فا�صتى �ُصّكراً؛ فراآُه  ازّي، خرَج 
ّ
الر اأَبا بكر  يخ  اإِنَّ ال�صَّ قيل: 

اأََخَذُه،  فلّما  �رِساُه؛  من  فرغ  حتى  ِحذاَءُه  فوقف  ازي- 
ّ
الر كاب 

ّ
الر ابن  هو  اأَ�صحاِبِه- 

يخ اأَبو بكر: ُتريُد منُه �صيئًا؟ فقال: ال،  ُه يف ِمْئَزِرِه، ]0)اأ[ َمدَّ َيَدُه ِلياأُخَذُه؛ فقال له ال�صُّ و�َصدَّ

   :
)((

ي؛ واأَن�صَد ولكنِّي اأَردُت َحْمَلُه معَك. فقال: ما حَتتاُج، فاإِنِّ اأَحمُلُه اأَنا يف َكمِّ

]الرجز[  

ــِه ــاِل ــم َك مـــن  ـــَل  الـــكـــاِم يَــْنــُقــ�ــصُ  ل 

ـــِه ِعـــيـــاِل اإِىل  ــــٍع  ــــْف نَ مـــن  َجـــــرَّ  مـــا 

57- قراأُت بخطِّ �َصْهَفريوز بن املُخت�ّس، الكاتب املظافرّي، يف جمموع َجَمَعُه: اأَن�صدن القا�صي 

، الّنازِل 
)2(

جناّن ّكاّن الزَّ ، الأَبي النَّجم الدُّ
ّ
 االإِ�ْصفراييني

ّ
االإِمام اأَبو عبد اهلل، َمهدّي بن علي

م اهلل وجهه، يف اإِحياء علوم الدين 4/2)2 وتذكرة االأَب�صيهي )رقم )0)(؛ وهما 
َّ
 بن اأَبي طالب، كر

ّ
))( ال�صطران لالإِمام علي

اغب )/9)5.
ّ
يف ديوانه )47. وبال ن�صبة، يف حما�رسات الر

 جميٌد، كاتٌب من كّتاب االأَمري وه�صوذان. بغية الطلب 0)/4640. 
ٌ
)2( �صاعر
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]ال�رسيع[ يَّة:  بالنَّ�رسْ

ـــبـــاٍب َمـــــرَّ هــــْل يَـــْرِجـــُع ــُعَعـــْهـــُد �ـــصَ ــَم ــْج ـــــــواُه َهــــْل يُ ـــن اأَْه ــْمــُل َم و�ــصَ

ــٍة ــب ــْي َغ ذي  ــــلُّ  ُك ـــى  ـــْرج يُ ـــهـــاَت  ـــبـــا َمـــــْرِجـــــُعَهـــْي يّــــــــــام الـــ�ـــصِّ
ـــــا لأَ وم

ـــبـــابُـــنـــا َمــــــــرَّ واأَْحــــبــــابُــــنــــا ــتَــْمــتَــُع�ـــصَ َفــمــالــنــا بـــالـــَعـــْيـــ�ـــصِ ُمــ�ــصْ

ــ�ــصْ ــِف تَ مل  ْن  اإِ  
َ
ـــي ـــِن َعـــْي ـــَلـــْت  ـــَق َم عــــــوال  ــــَد مـــا َودَّ ــــْع َدمــــــاً ولـــكـــْن بَ

ــــْم ُمــْهــَجــتــي ــــُه ــــتُ عــــــوا اأَْوَدْع ـــــــوالــو َودَّ ع ــــاروا ومـــــا َودَّ ــــص ـهــم � لــكــنَـّ

]ال�رسيع[ جِل، اأَنَّه كان يقوُل: 
َّ
ثني عن هذا الر 58- وحدَّ

ــدي يَ وَجـــمـــايل  ــاين  ــ�ــص ِل مـــايل  ــاْب]0)ب[  ــط ــُل اخِل ــصْ ــ� ــلــي وَف ــي َفــ�ــصْ ــت ــنَ وِزيْ

ول ـــا  ـــه ـــْن َع ــــــــْزَل  َع ل  ـــــاْبَمـــــنـــــاِزٌل  ــا اطِّ ــه ــي ــل ـــاٌب وَع ـــِت ـــصْ ــا ا� ــه ل

ْغِيِه كلَّ ذلك!
َ
ُه اهلُل تعاىل ِبب

َ
قال: ثم راأَيُته وال َينطُق اإِاّل بالّتاء: تت تت تت، و�َصلب

:
ّ
د بن عبد امللك بن اأَبي جرادة احللبي  من خطِّ اأَبي املكارم، حممَّ

)((
59- نقلُت

اأَمنَي  املُْلك،  �صيد، �رسَف 
َّ
الر العميَد  مَيدُح   ،

)2(

ّ
ّاب احللبي ال�رسَّ ابن   ،

ّ
اأَبو علي يخ  ال�صَّ قال 

]الطويل[ َفهاّن:  �صْ
د بن من�صور االأَ ََتني، اأَبا �َصْعد، حممَّ احَل�رسْ

َوْجـــدي على  ــِعــداين  تُــ�ــصْ اإِْن   
َّ
َوْحديَخليلي الَهوى  �َصنَْنُت  ما  تَْعُذلين،  َفا 

ــدا ــا بَ ــَدم ــْع ــَوًة بَ ــْل ــصَ ــي � ــنِّ ــاِن ِم ــوم ــ�ــصُ تَ
ــْرِد))( ــَف ال بـــالأَبـْــَرِق  ِق  ـــرَبْ ال مَلـْــُع   

َّ
ِلَعْينَي

ــهــاٍد َولَـــْوَعـــٍة ِعْنديولـــو ُكــْنــتُــمــا ِخـــــْديَنْ �ــصُ ما  ْوِق  ال�صَّ لِعــِج  من  وِعْنَدُكما 

ــمــا ــتُ ــْي ــْمــتُــمــاين يف الــَهــوى وَرثَ َجــْهــِدمَلـــا �ــصُ ــاٍد ويف  ــه ِج مــنــُه يف  ـــاَت  ب مِلَـــْن 

 ))( اخلرب ب�صنده يف بغية الطلب 0)/4529. وفيها اأَقّل من ن�صف الق�صيدة.

ولة اأَبا احل�صن بن منقذ. بغية الطلب 0)/4529.   جمّوٌد، كان بحلب، وكان يجال�س �صديد الدُّ
ٌ
ال�ّصطرجني، ال�ّصاعر؛ �صاعر  )2(

))( يف حا�صية االأَ�صل بخّط ابن العدمي: »خطه: باالأَبلق اأَجود«. وحتت ذلك: االأَبلق: ا�صم ح�صن ابن عادياء اليهودّي. 

واالأَبرق الفرد: ا�صم مكان معروف، فيكون ِذكره هنا اأَ�صّح؛ واهلل اأَعلم.
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اأَ�صوُفها ِهْنٍد  َجوِّ  من  نَْفَحٌة  َفَهْل  ـــِد))(]))اأ[  َنْ ــا  ُرب مــن  اأَْعطافها  َعــِبــَقــْت  وقــد 

ــْت ــ�ــصَ تَــنَــفَّ ــا  م اإِذا  اأَنْـــفـــا�ـــصٍ  ــُة  ــَل ــلــي ـــِدَع نْ ــن الــبــاِن والـــرَّ ـــبـــاٍء ع ـــَك ِبـــاأَنْ ـــْت اأَتَ

لَــْوَعــتــي ـــاَر  ن ــهــا  ِب اأُْطـــفـــي  اأَْن   
َ
ــي ــلِّ ــَع َوْجــديلَ ِبها  اأَُكــفَّ  اأَْن  اأَو  َخَطرْت  اإِذا 

با ال�صَّ ــَمــُة  نــا�ــصِ ــاَر  ــنّ ال ــفُّ  ــُك تَ ــِدوكــيــَف  ــَوْق ال �صاِطَعَة  ــِح  يْ بــالــرِّ ــْت  ــِرَح بَ ــا  وم

ـــاٌم َعــَلــْيــُكــمــا  ِهـــْنـــٍد �ـــصَ
ْ
ــي ــَل ــَل ــــا َط ِهْنِداأَي  

ْ
َطَلَلي يا  الــَوْجــَد  يل  ِهْجتُما  واإِْن 

ــا ــم ــاُك ُرب يف  ــُه  ــتُ ــْي ــصَّ ــ� َق اأََرٍب  ــْم  ــك َرْغـــِدف ِظــاِلــُكــمــا  يف  ى  تََق�صّ ــ�ــٍص  ــْي وَع

ـــِه ـــٍة ِب ـــيَ ـــاِل دِّوخــــاِلــــيـَـــٍة بـــاحُلـــ�ـــصـــِن ح �صَ على  وتَــْغــدو  ــٍل  َو�ــصْ على  تَـــروُح 

َجبيِنها من  حى  ال�صُّ َيْــتــاُر  الِبْي�ِص  اجَلْعِدمــَن  الفاِحِم  َفْرِعها  من  جى  الدُّ وُجْنُح 

وْجِهها ُح�ْصِن  يف  الَعْنِ  ــُظ  حَلْ جــاَل  َحــدِّاإذا  على  ــرَّ  ــِق يَ اأَْن  فــيــِه  ــُن  احُلــ�ــصْ ـــى  اأَب

ـــَزْوَرٍة ِل ياجي  الدَّ َريْـــَط  �َصَحبَْت  اأُبْديَواإِْن  الذي  ِمْثَل  الأَ�صواِق  من  ــَدْت  بْ
واأَ

َوْردي]))ب[ َفِمْن ِريِْقها َخْمري ومن ُح�ْصِن لَْفِظها َوْجنَِتها  ــِد  تَــْوريْ ومن  �َصماعي، 

ــَوُد حاِلٌك ــصْ اأَ� اأْ�ــِص  ــرَّ ال ــْت يل ولـَــْوُن  الَعْهِدَوَف عن  حــالـَـْت  ــاَل  ح فلّما  ـــروُق،  يَ

هــا مِبـَـرِّ نوَن  ال�صِّ ــي  ــص � َراأْ ْت  بَيَّ�صَ ــْن  ــِئ يلَ َحــدِّ ثََلَمْت  ول  َفــْرعــي  َْت  ــ�ــرصَ َه ــا  َ مَل

ــٍة ُخــطَّ ـــلِّ  ُك عــلــى  َوّراداً  ــــُت  ِزلْ تـُــْرديومـــا  دى  ــرَّ ــل ِل ــٌة  ــلَّ ُخ ـــــاَرْت  اأَن مــا  اإِذا 

َظماً وبــي  النَِّمْرِ  ــرُصِْب  � عن  ــصُ  ــِر� ِوْرديواأُْع يف  يُ�رْصُِع  الُهوِن  وَذْوُد  �َصديٌد 

َْت َ
ــرب وانْ اخَلْطُب  ا�ْصتَْفَحَل  ما  اإِذا  َطــْرِدواإِينِّ  ـــراٍد ويف  ِط ــا يف  زاي ــرَّ ال ُزُحـــوُف 

الُعلى اإىِل  ــوايل  ــَع ال ــــراَف  اأَْط ــــُب  ُمـــوِد))(لأَْرَك َمــْركــٌب  ـــُه  اأَنَّ ِعــْنــدي  حَّ  وقــد �صَ

ــِهــيَّــٌة ـــاُة �ــصَ ـــي ــفــي واحَل ــْت ـــــــُب َح ــِد))(واأَْرَك ــصْ ــاِوِد والأُ� ــص الأَ� ــاِب  ــي اأَنْ  َ ْ
ــن بَ لَها 

ها. ))( اأَ�صوفها: اأَ�صمُّ

)2( موٍد: ُمهلٌك. 

))( االأَ�صاود: االأَفاعي. 
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ـــــرِتاُز لـَـِعــْفــتـُـُه ــدي الْح ــْج يـُـْجــديولــو كـــاَن يُ ول  َفــتــيــًا  يـُـْغــنــي  ــا  وم فكيَف 

ــٍة ــبَ ــْي
َ كــلَّ َنِ ْ

ــيــايف الــُغــرب ــَف ــري ال ــاأَْق ــصَ ــِد))(� ــَوْخ ال َعــنـَـِت  من  الإِْرقــــاِل  اإِىل  تـَـِفــرُّ 

اأنَّها تََخيَّْلُت  حتّى  ى  ال�رصُّ بَراها  الــِقــّد))(]))اأ[  من  ليٌف  �صَ اأَو  ى  تَــَلــوَّ ُحــبــاٌب 

ــن الــَكــا ــاِق الــنَّــ�ــصــيــِم ع ــّف ــَخ ــــّزى بَ الــِعــّد))(جَتَ عن  اِب  ــ�ــرصَّ ال ــراِق  ــَرْق ِب وتَْغنى 

يَدي من  ْو�ُص  والرَّ ْو�َص  الرَّ تَروُد  ِغْمديوكيَف  يف  ـــاُء  وامل املـــاِء  ِوْرَد  وتَ�ْصتاَم 

ــَونــى ـــاِم عــلــى ال م ـــزِّ  ال
َ
ــي ِثــْنــي ــن ــاِذبُ ــدِّجُت ــتَ ــْع ُم  ِ

ْ
ــــر َغ الـــنَّـــدى  يف  ــدٍّ  ــَع ــتَ ُم اإِىل 

وَقلَّما اْقــِتــ�ــصــابــاً  ــدي  ــْج يُ ــٍد  ــاِج م يُــْجــدياإىِل  ــٍد  ــاج م اإِىل  ــِه  ــْي ــيَ ــْن ِث ـــجـــاِذُب  يُ

تـُــَرْع فــلــْم  ــــواِد  اجَل ــِك  ــْل ُ امل ِف  َ َ
�ـــرص ــدِّاإىِل  �ــصَ ول  ـــواُه  ـــصِ � ـــٍق  َخـــْل اإىِل  ـــَحـــلٍّ  ِب

عاِلقاً ـــاَت  ب َمــن  اهلِل  ــِق  ــْل َخ ــَعــُد  �َصْعِدواأَ�ــصْ ـــي  اأَب  ِ
ْ

َتَــن احَلــ�ــرصْ  ِ
ْ

اأَِمــــن ــِل  ــَحــْب ِب

ُه ُ ْ
ـــاُت، وَغـــــر ـــُرم ـــْك َ ــُه امل ــْت ــنَ ــتَ  َف

ً
ــى ــت َدْعـــِدَف ىل  اإِ ــبــو  ويـَـ�ــصْ ــٍل  ــْم ُج اإِىل  ــُم  ــْي ــِه يَ

ــُه ــبَ ــْل ــن املـَــْجـــِد َق ــَغــا يَــومــاً ع ــمــا �ــصَ َعــْقــِدَف ول  ـــلٍّ  ـــَح ِب مــنــُه  ـــرا  ـــِف َظ ول 

ــٌة ــداَم ــطــوي ُم ـــاَت يَ ْت مــا ب ـــرَتَ ــــَوْرِدول �ـــصَ ال عــلــى  ــُم  ــْي الــنَّــ�ــصِ َنَّ  كــمــا  ــمُّ  ــِن تَ

ـــَر راَحـــًة ْه ـــدَّ ـــِرِف ال ـــْع ـــُه راحــــٌة مل تَ كدِّل ــاٍء ويف  ــن َع ـــْت يف  داَم ــْذِل  ــبَ ال ــَن  م

ا
ّ

والــر خاِئِر  الذَّ ــمــوَع  جَمْ ُق  يُــَفــرِّ ـــِر واحَلـــْمـــِد]))ب[  ـــاآِث ــوَث امل ــث ــْب ويَــْجــَمــُع َم

َفحاِتِه �صَ يف  ــ�ــرْصُ  ــِب ال ــفُّ  يَــ�ــصِ الِهْندي)4(َوَوْجــــٌه  اِرِم  كما �َصفَّ ماُء الأُثِْر يف ال�صّ

يَــُكــْن ْوى ومل  ُ
ــــر َف ــادي  ــ�ــصّ ال ــُه  ــُل ــقــاِب ـــِوْرِديُ ال مــَن  قــاِت  املـُـ�ــرْصِ ــوَه  ــُوج ال دُّ  يَ�صُ

ــٌة ــاَق ــُه َط ــن ـــْذِل م ـــبَ ــَك َقـــْبـــَل ال ــي ــاق ــِدتُ ْف ــرِّ ال مــن  ــَن  فــدي
َ

ــرت املـُـ�ــصْ اإِىل  ــــبُّ  اأََح

))( االإِرقال: االإِ�رساع. والَوْخُد: �صعة اخلطو. 

ى: �صري اللَّيل. واحُلباب: االأَفعى. و�صليف الِقّد: �َصرْيٌ ُيَقدُّ من جلٍد غري مدبوغ.  )2( ال�رسُّ

: املاء اجلاري.  ))( جتّزى: تكتفي. والِعدُّ

يف. 
َّ

)4( االأُثر: رونق ال�ص
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ــُه ــالَ ن ــــِر  ــــالأَْم ب ــــمَّ  َه مـــا  اإِذا  ـــمـــاٌم  ــــَوْرِدُه ـــِد ال ـــصَ ــِة الأَ� ــَه ــْب ـــُه يف َج ولــو اأَنَـّ

ــــًة ـــــاِء ِرقَّ ـــٌق اأَْجــــــرى مـــن امل ـــُل ِدلـــُه ُخ ْ َ
ــــرب ــِة وال ــذوبَ ــُع ـــَوُغ مــنــُه يف ال واأَ�ـــصْ

ُفـــُه ْ َ
ــا جــــاَر �ـــرص ْهـــِر م ـــــُه ِلـــلـــدَّ ــو اأَنَّ ــل َعــْهــِدَف َوفــــاٍء ول  عــن  ــاً  ــوم ي حـــاَل  ول 

َمْفِرٌق وِد  ال�صُّ ــِه  ــداِث اأَْح من  ابْيَ�صَّ  ُم�ْصَودِّول  اللَّيِل  ــَن  م ـــْرٍط  َف يف  راَح  ول 

كما ل  املَـــعـــايَل  ــِه  ــْي ــاِع ــص ــ� َم بالِعْقِد))(تَـــِزيـــُن  ْوِد  الــــرُّ ــاَدِة  ــغ ال ِجــْيــُد  ــُن  ــَزيَّ تُ

با ال�صِّ َزَمـــُن  الَفتى  زاَن  كما  ــُل الــَعــْهــِدولــكــْن  ــاِط ــا ه ب ــرُّ َق اأَْجـــيـــاَد ال ــــوَّ وَط

ــُع وا�ــصــٌف ــَم ــْط ــاٍل لــيــ�ــَص يَ ــع ــاين َم ــع َعــدَِّم ول  لَـــُهـــنَّ   ٍ
ْ

َحـــ�ـــرص يف  َجــــدَّ  اإِذا 

نَاأَْت كما  احلا�ِصِديَن  اأَماين  عن  نَاأَْت  الَوْهِد]))اأ[  عن  ال�ّصاِهقاِت  �َصعاُف  وبانَْت 

�َصفاَهًة ــا  ــوه ــْدِرك يُ اأَْن  َطــِمــعــوا  ــو  املَْجِدول ُطـــُرِق  عن  ـــاَرْوَك  ج اإِذا  جَلـــاروا 

ــــواِدٌن ــابــقــاِت َك ــِد))(وكــيــف جُتــــاري الــ�ــصّ بْ ــرُّ ال ــُة  ــَك راِت الُقْبَج  تُ�صامي  ـــى  واأَنّ

ــُه ِبـــاأَْوَحـــٍد ــن ـــاَي م ـــّف ــْت َك ــِق ــِل ــدِّلــقــد َع ِن اأَو  ــِه  ــْي ــاِه يُــ�ــص ِمــْثــٍل  ــن  ع ــَد  ــاَع ــب تَ

خا والرَّ البُوؤْ�ِص  يف  اهلِل  َخْلِق  واجِلــدِّباأَ�ْصَمِح  الَهْزِل  الأَْر�ـــصِ يف  ــِل  اأَْه واأَوَقـــِر 

ُه ـــدى َويـَـــُهــــزُّ ـــنَّ احَلدِّيـُـــَرنِّــــُح ِعــْطــَفــْيــِه ال ُمْرَهُف  الوغى  يف  ٌب  َع�صْ اْهتَزَّ  كما 

ٌَة نُــ�ــرصْ ــوَر  ــ�ــص ــْن َم بــابْــِن  اإِلّ  يَل  ــمــا  ــِدَف بْ ــرُّ ـــَوِب ال ـــنُّ يّــــــاِم وال
ِ الأَ

َ
عــلــى ِغــــر

َكبا ــد  وق ـــدي  َزنْ الــَغــْمــِر  ــداُه  ــنَ ِب ــديَورى  ــِه َزنْ ـــادي ِب وطــاَل على َرْغـــِم الأَع

ِبــُعــْرِفــِه ــــــاَل  اأَن اأَْن  لأَْرجــــــو  ِوْرديواإِينِّ  ِب�صاَحِتِه  فو  يَ�صْ واأَْن  ــاَي  ــن ُم

تي ِهمَّ ْعِر  ال�صِّ على  ــْف  ــِط اأَْع مل  ِجــّديولـــولُه  َهـــْزِلـــِه  اإِىل  ْف  ِ
ْ

ـــــرص اأَ� ومل  ــــاًء  اإِب

ــُه ــْوتُ ــصَ ــ� ــي ونَ ــق ــاِت ـــُه عــن ع ـــتُ ـــْي ـــَق ِْدواأَلْ ُ
ــرب ال �َصَمَل  الَفتى  يَْن�صو  كما  َذميماً 

ود: ال�ّصابَّة احل�صنة.
ُّ
))( الر

الّنعام.  بد: 
ُّ
والر احلجل.  ُج: 

ْ
والُقب الهجني.  الفر�س  َكْوَدن:  مفرده:  جمع،  والكوادن:  االأ�صيلة.  اخليول  ابقات: 

ّ
ال�ص  )2(

داً.
ْ
اتكة: التي مت�صي وكاأَّن برجليها َقي

ّ
والر
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راِئــٍق كلِّ  �ِصوى  ِمنُه  تَْقبََلْن  ول  والــنَّــدِّ]))ب[  ــْمــِع  الــ�ــصَّ على  مـــوٍف  ِل�صاِمِعِه 

ـــٌد ـــِن واِح َـــواِط الِهْنِدوَطــْبــُع الــَقــوايف يف امل ْنَعِة  �صَ من  راَق  �َصْيٍف  ُكــلُّ  ومــا 

ــواِبــَغ جــاِهــداً ــن حـــاَك الــ�ــصّ ِْدول ُكـــلُّ َم ـــَكـــَم الــ�ــرصَّ ـــقـــاِنـــِه حُمْ تْ اإِ ـــــداوَد يف  َك

َذرائــعــي تـَـِخــْيــَب  ْن  اأَ ِبخا�ٍص  دَِّفَل�ْصُت  وجُتْـــبَـــَه مــن ِتــْلــقــاِء جـــاِهـــَك بــالــرَّ

نى الدُّ اأَيــاديــَك يف  من  ــرْصى  اأَ� ُجــوَد  َحْمديول  من   ُ َ
ــر اأَ�ــصْ ــاِق  الآف يف  َحْمَد  ول 

ـــداً ـــَل الـــنَّـــْروِز بــالــيُــْمــِن واِف ـــبَ ْق
ــد اأَ ْعِدوق ال�صَّ بالّطاِلِع  الِعْيُد  ــى  وواف َعليَك 

، قال: اأَن�صدن االإِمام 
ّ
ين، اأَبو َن�رس، فتوح بن نوح بن عي�صى اخُلَويِّي 60- اأَن�صدن َخطري الدِّ

هاّن، قال: اأَن�صدن املَِلك االأَف�صل، 
َ
ب �صْ

د بن حامد االأَ د بن حممَّ ين، اأَبو عبد اهلل، حممَّ ِعماد الدِّ

ِه، يف الع�رسين من �صّوال، �صنة ت�صعني، وكَتبها اإِىل اأَخيِه املِلِك  يُّوب، لنف�صِ
 بن يو�صف بن اأَ

ّ
علي

:
)((

عَه، واجتمَع معُه �صاعًة واحدًة العزيز، َي�صَتعطُفه بعد اأَن ودَّ

ــٍع ــ�ــصْ ـــِد ِت ـــْع ـــَك نـَـــْظــــَرًة مـــن بَ ـــْرتُ ـــَظ ــِننَ ــن ــصِ ـــن � ِق م ـــرُّ ـــَف ـــتَّ ـــال ـــْت ب تَـــَقـــ�ـــصَّ

َغــْدٍر ــْرَف  َط َعْنها  ْهــُر  الــدَّ وَغ�صَّ  ــِن]4)اأ[  ــب ـــــْرٍف مـــن َج ـــــْرِب َط ــَة ُق ــاَف ــص ــ� َم

فــــاأَْجــــرى ـــِجـــيَّـــِتـــِه  �ـــصَ اإىِل  ـــن الــُعــيــوِنوعــــــاَد  ـــوَن م ـــي ـــُع ِبـــُفـــْرَقـــِتـــنـــا ال

ــٍل ــَو�ــصْ ِب ــْح  ــَم ــ�ــصْ يَ ـــِر مل  ْه ـــدَّ ـــَح ال ـــَويْ اجُلـــفـــوِنَف اإِىل  الـــُهـــجـــوُع  بـــِه  ـــوُد  ـــع يَ

ٍ
ْ

ــــُه ِبــــبَــــن ــــبُ ــــِق ــــْع ــــــواقــــــاً ثــــم يُ ــكــوِنُف الــ�ــصُّ َعـــــَدَم  ــا  احَلــ�ــص اإِىل  ــُد  ــي ــع يُ

حتّى ـــْرِب  ـــُق ال ــَص  ــو� ــي ُج يـُــْبـــدي  ِول 
ْ

ــن ــِم ــَك ال ـــٍد يف  ـــْع بُ ــَص  ــ� ــْي َج ــَب  يُـــَرتِـّ

اإِلّ ِمــــْنــــَك  حَمَــــلِّــــي  ـــــــْدين  يُ بــوِنول  الــزَّ احَلـــــْرِب  ـــى  َرح دارْت  اإِذا 

ــَمــُح يل ِبــاأُْخــرى ْهـــَر يَــ�ــصْ ــَت الـــدَّ ــْي ــَل ـــَم املـَــنـــوِنَف ـــْك ولــــو اأَْمـــ�ـــصـــى ِبــهــا ُح

نا�س، يقول: �صمعُت 
ْ
ُقر الربكات بن  اأَبي  د بن  اأَبا عبد اهلل، حممَّ ين،  الدِّ )6- �صمعُت جماَل 

ل من االأَبيات، يف النجوم الّزاهرة 22/6). وَّ
و�صتني 4/)42. واالأَ

َّ
))( اخلرب واالأَبيات، يف الر
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 ِبحماَة، وقد قدم من دم�صق طالبًا حلب، يقوُل:
)((

�صابورّي 
ْ
الُقْطَب النَّي

، وُخُلُق النِّ�صا.
)2(

ُق النَّ�صا، وَطريُق َن�صا  ْ
نيا اأَ�َصدُّ منها: ِعر  يف الدُّ

َ
َثالَثُة اأَ�صياَء لي�س

؛ 
)(( ِ د بن اخَل�رسِ َمِن، حممَّ

َ
ِه- وا�ْصُمُه اأَبو الي ، بخطِّ يِّ ِّ

ابق بن اأَبي َمهزوٍل املََعر
ّ

)6- ]4)ب[ َقراأُت لل�ص

َمن، بَفتِح الياء وامليم، ولعلَّه َوْهٌم؛ فاإِنَّني قراأَُت يف �صعر 
َ
ِه: اأَبو الي داً ِبَخطِّ

َّ
كذا َوَجْدُتُه ُمَقي

]اخلفيف[  :
)5(

 اإِليه، قال فيها
)4(

اأَبي َيْعلى، ]عبد الباقي[ بن اأَبي احُل�صني

ــا ــنّ ــَق ال ــبَ ــصَ ــــذي � ــُق ال ــاِب ــصّ ــ� ـــا ال ـــه يُّ
هـــاِناأَ الـــرِّ يــــوَم  ـــزاِت  ـــِج ـــْع ُ امل اإِىل  ـــصَ  �

فيِه ِمـــْنـــَك  ــَر خـــاِطـــراً  ــْع ــصِّ ــ� ال ــــرى  ويَ
ــاين)6( ــم ــيَ ــِن كــاحُلــ�ــصــاِم ال ــْم ــيُ ــا اأَبــــا ال ي

]الكامل[  :-

ــُه ــلُّ ُك ــا  م اإِذا  ــــي  اأَخ ــ�ــصِ  ــْع ــبَ ِب يل  ـــِهَمـــْن  ـــّاِت ــى ِع ــل ـــَف ِبــــِه ع ــــا، وكـــي ــــي اأَْع

ِه ِ
ْ

ـــُب الـــَوفـــاِء بـــاأَ�ـــرص ـــالَـــٌة َطـــَل ــــِهو�ـــصَ ـــن اآفــــاِت وَمـــــالَـــــُة الإِخــــــــــواِن م

]اخلفيف[ ه -:  )6- ولُه- مّما قراأَتُه بخطِّ

ـــْرٍ ـــِد َخ ـــاِئ ـــلُّ ق ــــدوَن، ك ــــْب ـــَن َع ــــٌد، وكـــــلُّ قــــاِئــــِد َخـــْيـــِليـــا ب ــــْب ـــــَك َع لَ

ــــداُه ــتَــطــالَــْت يَ ـــى َمــــن ا�ــصْ ـــّل ـــَع ُ ــــٍد ونَــْيــِلوامل يْ
ــــاأَ ِب ـــدى  ـــنَّ الـــَوغـــى وال يف 

َت اإِلــيــِه ْ
ـــــرصِ ـــَن � ـــَك الــبَــْحــُر ح ـــِلهـــابَ ـــْي َم اأَيَّ  ــــًا  ــــاِئ م َفـــتَـــحـــامـــاَك 

هبي )06/2). ة؛ تويف �صنة 578 هـ. �صري الذَّ
َّ
د بن م�صعود النَّي�صابورّي، �صيخ ال�ّصافعي ))( اأَبو املعايل، م�صعود بن حممَّ

)2( ن�صا: مدينة بخرا�صان، دثرت؛ واأَطاللها اليوم يف جمهورية تركمان�صتان. 

 جميٌد، مليح القول، ح�صن املعان، ر�صيق 
ٌ
ّي؛ �صاعر

ّ
د بن اخل�رس بن احل�صن بن قا�صم الّتنوخي، املعروف بال�صابق املعر ))( حممَّ

االأَلفاظ، له ر�صالة ا�صمها: حتفة النُّدمان؛ تويف بعد 500 هـ. تاريخ دم�صق 9/62 وخمت�رسه 9/22)) وبغية الطلب 4084/9 

والوايف بالوفيات )/9) وفوات الوفيات )/47) واخلريدة: ق�صم ال�صام 25/2) واملحّمدون 426.

بك، متفنّن يف �رسوب ال�صعر ومعرفة 
َّ

 ح�صن ال�ص
ٌ
؛ �صاعر

ّ
)4( القا�صي اأَبو يعلى، عبد الباقي بن اأَبي ح�صني املعرّي، التنوخي

�صناعته، يقطر ماء اللَّطافة من �صعره. اخلريدة: ق�صم ال�صام 57/2 والوايف بالوفيات 8)/)2. 

)5( االأَّول من بيتي اأَبي يعلى، وبعده اآخر؛ يف بغية الطلب 726/2.

اإِ�صكان املتّحرك ل�رسورة  ال�ّصاعر له  فاإِنَّ  ْمن؛ 
َ
الي اأَبا  يا  اأَراد:  الّناظم  اأَنَّ  )6( يف حا�صية االأَ�صل بغري خط ابن العدمي: يجوز 

ه عليه بقوله: بفتح الياء 
ّ
َمن، ونب

َ
داً بخّطه: اأَبو الي

ّ
ال�ّصعر؛ وال ميكن اأَّن اأَحداً يوهم يف ن�صب نف�صه، لقوله: َوَجَدُه مقي

وامليم.  
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(((

عــلــيــِه ــصَ  ــ� ــي ــف يَ اأَن  ـــن  م ــــفــــادى  وتَ
ــِة َغـــْيـــِل))( ــبــابَ ــٍل عــلــى �ــصُ ــْي ــ�ــُص �ــصَ ــْي َف

ــــاَء راعـــي ــــق ــَت عــنــُه اإِبْ ــصْ ــ� ــاَع ــق ــتَ ـــِلَف ـــْي ولَ نـَـــهــــاٍر  ـــْبـــِه يف  الـــ�ـــصِّ ـــــــِة  ِذمَّ

ـــَك يَــومــاً ــــوَد كـــفِّ ِبـــُدَجـــْيـــِل))(َمــــن بــــِه قـــا�ـــصَ ج ــــٍة  ــــَل ِدْج اآِذيَّ  قـــا�ـــصَ 

َعـــْذٌب ــــَك  اأَنَّ ــَر  غ اأَنــــَت  ــُه  ــُل ــْث ِم الــُكــَحــْيــِل))(]5)اأ[  مثُل  ــوِن  ــلَّ ال يف  ــوايل  ــَغ وال

ُعـــَمـــْرٍ ــــاأْ�ــــصَ  بَ ـــــــْرَت  َذَك مـــا  ــِل)4(واإِذا  ــي ــَف ــطُّ ـــلَّ َعــمــرٌو وعــامــُر بـــُن ال َق

ــْفــظــاً ـــْرَت لَ ـــغِّ ــِم �ـــصُ ــخــي ــْف ــتَّ ــِلمِلـــكـــاِن ال ــْي ــَه ــصُ و� ـــَرْت  ـــغِّ �ـــصُ اإِْذ  ـــا  يّ َ كـــالـــرُّ

ـــْعـــُد فــيــِه ــــدوُم والـــ�ـــصَّ ــــُق ـــاَك ال ـــن ـــَه َذيْــــِلَف ــــــــَوُل  اأَْط ـــــرَّ  جَتُ اأَْن  �ـــصـــاِمـــٌن 

ــري ــْع ــصِ � لــكــنَّ  تـَـــنُــــوَخ  ــي يف  ــب ــصَ ــ� ـــِلنَ ـــَذيْ ُه ــي يف  ــب ــصِ ــا� ن ــــْلــــَت  مَّ
تـَـــاأَ ـــو  ل

]الطويل[ ه:  64- ولُه مّما قراأُتُه بخطِّ

جاِنبي ــوِن  ــُه ال ــَن  م دانــى  ــنــي  َزَم ـــااأَرى  ـــَرم واأُْك ـــــفَّ  اأَِع اأَن  ــن  م َفـــبَـــاَعـــَدين 

ـــــا  نَّ جــــاِل واإِ ــــرِّ ــــــْدَح ال ــي َم ــن ــَف ــلَّ ــاوك ــَرنَّ ــبــوبــاً عــلــى َمـــن تَ ــاُر َمــ�ــصْ ــع هـــَو ال

ٌد ُمْن�صِ ماَطْنِ  ال�صِّ ــَن  ب ـــِرٍئ  اْم ــفُّ  ــصَ ِمْنهمااأَ�  ِ
ْ

ــن ــاَك ــم ــصِّ ــ� ال ـــَن  ب ـــــه  اأَنَّ ـــو  ول

]اخلفيف[ 65- ولُه اأََي�صًا: 

ــا قد ــَت م ــْي ــنِّ ــاِة ُه ــف ــُك ــِر ال ــْخ ـــَن َف ــا بْ ـــوِكي ُـــل ـــن َقـــبـــوِل َفـــْخـــِر امل ـــُه م ـــتَ ـــْل ِن

َفــجٍّ كــلِّ  مــن  عوُد  ال�صُّ واأَتَــْتــَك  ــلــوِك]5)ب[  املَــ�ــصْ ـــِج  ـــَه ـــْن َ امل يف  ـــارى  ـــب ـــتَ تَ

ـــٍد جَمْ ـــِة  ـــبَ ـــُرتْ ِب ـــــَورى  ال اأَْوىل  ــــــَت  ــِكاأَنْ ي ــرصَ ــ� ــاً ِب ــق ــايَ ــص ــ� ـــَت فــيــهــا ُم لـَــ�ـــصْ

]املتقارب[ 66- ولُه: 

بابة: الي�صري منه. حا�صية االأَ�صل.  ارح على وجه االأَر�س؛ وال�صُّ
ّ

))( الغيل: املاء ال�ص

 يت�صّعب من دجلة بالعراق. 
ٌ
)2( االآذّي: املوج. وُدجيل: نهر

يب.  ))( الغوايل: جمع، مفرده غالية: وهو نوٌع من الطِّ

)4( عمرو بن معدي كرب: ال�صاعر الفار�س املخ�رسم. وعامر بن الطفيل: ال�صاعر اجلاهلي املعروف. 
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((2

ـــْم ـــُك ـــالُ ـــث اأَْم ـــُح  ـــَم ـــْط يَ ـــــــْدِح  َ امل ــجــاِءاإِىل  ــِه ُ ال ْ
ــــر ــِل َغ ــْخ ــبُ ومـــا ِلـــــَذوي ال

ـــدى ـــنَّ ـنــاِءتَـــعـــاَمـــْيـــتُـــُم عــــن ثـــنـــايـــا ال ـــاُع الــثَـّ ـــم ـــِت ـــصْ ـــــتُـــــُم وا� َفـــمـــا اأَنْ

]الب�صيط[ 67- ولُه: 

ــُه ــتَ ــلَّ ــِص َخ ــو� ــب ــْل َ ــامل ــدَّ ب ـــن �ــصَ ــنَــكــا))(احُلــــرُّ َم َف اأَم  كـــاَن  ــاً  ــوف ــصُ اأَ� ــايل  ــب يُ ول 

ُخلَّتَُه الــنّــا�ــَص  اأَبــــاَح  اإِْن  الَفتى  َفتَكاوهــَو  ــِهــُم  ــْي بــاِغ يف  ــَص  ــاأْ� ــبَ ال ـــَل  ـــَم واأَْع

]الوافر[ 68- ولُه: 

اأَراين ــــد  وق ـــوُم  ـــم ـــُه ال ـــنـــي  ـــْت ــُهــمــامــاَتـــاَم  ال
َّ
ـــنَـــي ــــَك ِمــــــْلَء َعـــْي ــــدوُم ُق

وُر فــمــا اأُبـــــايل
ُّ

ـــــ�ـــــرص ــــيــــاَك ال ــــْق املـُــدامـــاولُ ــُت  ِعــ�ــصْ مـــا  ــــُت  فــــاَرْق اإِذا 

]املتقارب[  :
ُ
69- وله 

يف جــــاراَك  ــِن  املـُـَحــ�ــصِّ ابـــُن  اإِذا  ــْه]6)اأ[  ــَع ــَف تَــ�ــصْ اأَْن  ــاَك  ــن ــصْ ــ� ــُح ــٍث،َف ــدي َح

ــــِه ِن ــــاأْ �ــــصَ مــــن  الـــَقـــعـــاِقـــَع  ـــنَّ لــلــَقــْعــَقــَعــْهواإِنَّ  ـــصَّ ـــ� ــــِب ال ــــَه فــــا تَ

]ال�رسيع[ 70- ولُه: 

ــْوبَـــَة مـــن �ــرُصِْبــهــا ــــُم الـــتَـّ ــــتُ ــــْب ــــــــُلاأَْوَج ـــا اأَْه ـــه ـــــــْم ل ـــــــتُ ــــــًة اأَنْ ــــــداَم ُم

ٌة لَــــــذَّ ـــا  ـــه ـــصِ ـــاأْ� ك يف  تُــــــرى  ـــْخـــُلوهـــــل  ــــهــــا الـــبُ ــــــى مـــن ُدون ــــد اأَت وق

ــا ــه ِب ـــوين  ـــل ـــصِ ـــ� تَ اأَن  ين  َّ َ
�ـــــــرص ــــا  ِخــــــلُّم ــــــــــــــــداً  بَ

اأَ يل  ــــــــا  ــــــــه واأَنَّ

]اخلفيف[ ِه:  مِّ
ي بع�َس االأَكاِبِر ِباأُ )7- ولُه ُيَعزِّ

ــــِر ُفـــرَقـــُة الأَْحــــبــــاِب ْه ــــدَّ ــيَــُم ال ـــــٍر ُعـــجـــاِب�ــصِ ـــــاأَْم ـــا نـــابـَــنـــا ِب ــَص م ــ� ــي ل

ــصٍ ــ� اأُنْ بــعــَد  ـــْت  اأَوَحـــ�ـــصَ ــا  م داٍر  ــــــــوا مِبـُــ�ـــصـــاِباأَيُّ  ع ـــا ُروِّ ـــــصٍ م ـــــا� واأُن

اأَراُه ـــُب  ـــي ـــب ـــلَّ ال ــــَر  َفــــكَّ ــاِبواإِذا  ــب ــلُّ ــــوَرَة الــيَــقــِن ال ــــْكــــُرُه �ــــصُ ِف

))( الفنك: دويبٌة يوؤخذ منها الفرو، وهو اأَطيب من جميع الفراء، وي�صلح جلميع االأَمزجة. حياة احليوان )/420.
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(((

ـــْن َكـــَفـــْوُه ـــِب ـــّذاِه ـــال ــــَعــــّزى ب ــــاِبَمــــن تَ ــــَذه ُُه ِل ْ
ــــر ــــصِ ــــ�  َم

ٍّ
ُكــــــلُّ َحــــــي

ــاً ــدي مــــاِن َق ـــن كــــاَن يف الــــزَّ ـــــــراِباأَيـــــَن َم يـــَن والأَْع ــْل عــن احلـــا�ـــرصِ �ــصَ

وٍر
ُ

و�ـــرص ِنــْعــَمــٍة  يف  ــوا  ــام اأَق كــم  ــــٍة واْحــــِتــــجــــاِب]6)ب[  ــــَع ــــْن ـــــــــروٍر مِبَ وُغ

وُف الــلَّــيــايل
ُ

ـــــــرص ــــُم � ــــُه ــــْت ـــم واَف ــــِقــــابث ــــٍك وانْ بــــانـْـــِقــــاٍع ُمــــوا�ــــصِ

ـــفـــاِة َعــــزاًء ـــُك ــَص ال ــ� ــْم ــصَ ــــزاًء � ــــَع ــبــاِبَف �ــص
َ
ــَك مــا َعــــرا مــن  ــن ــاً ع ــي ــاِل ج

ـــُه ـــَدْع ــاِء َف ــص ــ� ــنِّ ــل ـــــــْزِن ل ـــَفـــُة احُل والــــثـّـــواِب�ـــصِ ًل  وَّ
اأَ احَلــــْمــــِد  ـــَب  ـــَل َط

ــدوهــا ــتــي حــا�ــصِ ــِة ال ــَم ــْع ــنِّ ــــَق يف ال ــاِبوابْ ــه ــِت الْ ـــا يف  ـــْرِده بَ مــن  ـــوا  ـــزال يَ مل 

ـــْت ـــاَم اأَق الــــِعــــذاَب  ــــَك  ــــاَق اأَْخ ـــذاِباإِنَّ  ـــَع ال اأَلــــيــــِم  ـــبـــاريـــَك يف  يُ َمــــن 

ــاً ــص ــ� ــْف نَ تُــــفــــاِرُق  ل  اهلِل  ـــــاِبَرْحــــَمــــُة  ِ اإِي
ْ

ــا ِلــــَغــــر ــه ــَم ــصْ ــ� ــــْت ِج ــــاَرَق ف

ـــعـــاىل ـــتَ ـــــى لهــــوتـُـــهــــا َف ـــــَرقّ ــــد تَ اِبق
ُّ

ــــــرت ال يف  نــا�ــصــوتُــهــا  ـــى  ـــّق ـــبَ وتَ

ـــا ـــن ـــَدتْ ـــْت مـــن َفـــقـــيـــَدٍة اأَوَج ـــصَ � ـــدِّ اِبُق
ْ

الأَ�ـــرص على  يـُـْزهــى  �َصْخ�صاً  منَك 

ــــداُه يَ ــتَــَهــلَّــْت  ا�ــصْ اإِذا  ــــاً  ــــِحــــيّ ْريَ
ــحــاِباأَ الــ�ــصَّ ــْوِب  ــصَ ــ� ِب اأَْزرى  ـــواٍل  ـــنَ ِب

�َصناُه ــا  ــنّ َع غـــاَب  ل  ــهــابــاً  و�ــصِ ـــاِب]7)اأ[  ـــَم غ ـــَغ ـــْي ـــدي و�ـــصَ ـــتَ ـــْه َفــــِبــــِه نَ

ــنــا ــْي وَعــَل ـــــَورى  ال ــَل  ــصُ ــ� ــْف تَ اأَْن  ـــَك  ـــاِبل ـــوّه ـــَك ال ـــفِّ ـــْكـــُر اإِنْــــعــــاِم َك �ـــصُ

َقــــوٍم ــــــْذُر  ُع ــا  ــم ـــــدًى ف نَ  ْ ِّ
ـــ�ـــرص ـــَق تُ ـــهـــاِبمل  اإِ�ـــصْ الـــثَّـــنـــاِء عـــن  وا يف 

َّ
ـــرص ـــ� َق

ــوُه ــصُ ــ� نَ اأَو  ــُه  ــتَ ــْع ــنَ ــصَ � مـــا  ـــَل اخِلـــطـــاِبَكـــَفـــروا  ــــوَن َفـــ�ـــصْ ع ــــدَّ ـــــُم يَ وُه

]اخلفيف[ ه:  )7- ولُه اأَي�صًا مّما نقلُته من خطِّ

ــبــا والــتّــ�ــصــابــي  ثـــم الـــــــَويِلُّ))(َحـــَلـــٌب َمــْعــَهــُد الــ�ــصِّ
ُّ
ـــِمـــي ــقــاهــا الـــَو�ـــصْ ــ�ــصَ َف

ـــاأَين ـــك ـــي ف ـــن ـــْوِط ـــي بـــعـــَد َم ـــن ـــْوِط يَُّم ِ
ُ

ــــرت ــــْح ــــبُ ـــهـــا ال ـــبِّ ـــُح ِلــــَغــــرامــــي ِب

: املطر بعد املطر.  بيع االأَّول.والويلُّ
َّ
: مطر الر

ُّ
))( الو�صمي
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((4

ُزلٌل فـــمـــاٌء  ـــــْت،  بَ ـــــذِّ ُه ـــــَدٌة  ـــــْل بَ
)((

ــــِريُّ ــــاِب ــــص � ِرداوؤُه  ـــــــــواٌء  وَه

ـــاٌف ـــصُ � وراٌح  زاٍك،  ـــــا�ـــــصٌ ِبــ�ــصــاُطــهــا َعـــْبـــَقـــِريُّوَطــــعــــاٌم  وِري

ــــــــدوٌر ـــــٌة وبُ وِظــــــبــــــاٌء اأَِنـــــْيـــــ�ـــــصَ
ُّ
ـــٌة وُقــــِفــــي ـــوَق ـــصُ ـــ� ـــْع ــــــــــوٌه َم َوُوج

ـــا كــــلُّ الـــُفـــنـــوِن وفــيــهــا ـــه ـــَديْ ـــَل َف
ُّ
ــِفــي  والــَفــْلــ�ــصَ

ُّ
ــي ْع ــرصَّ ــ� ــهــاُه ال ــتَ ــصْ ــا ا� م

ــَرْراً � ــَب  ــاِي الأَط اأَرى  اأَينِّ  غــَر  ]7)ب[ 
ُّ
ــي ــ�ــصِ وَحــلــيــُف الإِْفـــــا�ـــــصِ َعـــنّـــا َق

ـــاًل رج ــى  حــا�ــص الأَنـــــــاُم،  فــيــهــا  ُذمَّ 
ُّ
ـــهـــُم احَلــــْمــــُد والــــثَّــــنــــاُء اجَلـــِنـــي ل

ـــدٌّ َع ـــــاَن  ك اإِذا  ـــــْم  ُه ـــا  م ـــٌل  ـــي ـــل وَق
ُّ
ــــــي ــــــِح ـــِه الأَْريَ ـــصِ ـــ� ـــْف ـــنَ ــــرٌ ِب ــــث وَك

املـُــَعـــّلـــى املـــلـــيـــِك  َدْولَــــــــِة  ــــــا يف  اأَن
ُّ
ــلــي َجـــِلـــي ــــــــْدُرُه �ـــصـــاِئـــٌع وَفــ�ــصْ َق

ــا ــه ــْي ــِع ــِن ــَط ــ�ــصْ ــــْدِح ُم َ ــــامل كـــــلَّ يـَــــــوٍم تـُـــــــَزفُّ ِمــــنِّــــي َهــــــِديُّاأَتـَـــَلــــّقــــى ب

�ُصكوٌت التّقا�صي  ــرى  َج ْن  اإِ َمــْهــُرهــا 
ُّ
ـــْخـــُل ِعـــي ـــبُ ــه وال ــي ـــاأ�ـــصُ ف ـــيَ ـــُع ال ـــَق يَ

ـــــداُه ــــُر نَ ــــوزي ـــايف ال ـــك ))(فــــالأَمــــُن ال

ـــِديُّ الـــنَّ ــتـَـفــا�ــَص  ا�ــصْ كلَّما  ــصٌ  ــاِر� ع

وَردٌّ  ٌ ــــرصْ ــــ� ِب ـــــِر  ـــــوزي ال ـديَُّفـــــنَـــــواُل  الــنَـّ ــصَ  ــا� ــف ــتَ ــصْ ا� اإِذا  ــامــي  ــ�ــصَ ِل

اُب ُغــــــروراً ــــرصَّ ــــ� ِريُّوَمــــواِعــــْيــــُدُه ال ــــاآَن  ــــْم ــــَظ ِل مَلْــــِعــــِه  يف  لــيــ�ــصَ 

ـــي ــــي وغـــمِّ ــــُر َهــــمِّ ــــث ُ والأَثــــــــــُر امل
ُّ
ـــي ْمـــ�ـــصِ ــا حـــــاَل َعــــْهــــُدُه الأَ ــم ــلَّ ك

ــــَدْعــــوى ِب اإِيَلَّ  ــــُه  ــــثَّ بَ ــكــا  �ــصَ ـــم  ك
ُّ
ـــا َغـــِنـــي ـــه ـــي ع ـــدَّ ـــيـــ�ـــصَ يَ َخـــــلَّـــــٍة ل

ــدى بْ
ــاأَ ف َمـــلَّ  ــــَويِفُّ  ال  

ُّ
ــِفــي والــ�ــصَّ ]8)اأ[ 

ُّ
ــْفــَحــَة الـــَغـــْدِر والــنَّــجــيــُب الــنَّــِجــي �ــصَ

ــــاأَلْــــُت ُمــِلــّحــاً ))(وَعـــجـــيـــٌب ومــــا �ــــصَ

ُّ
ـــي ـــِح ـــْل املِ ـــَوِة  ـــْف ـــاجَل ب َرمـــــاين  اإِْن 

ٌد.
ِّ
: ثوٌب رقيٌق جي ابريُّ

ّ
))( ال�ص

)2( البيت من الهام�س بخط املوؤلّف،وفوقه:ن�صخة.

؛اأَ�صُله من ملح، قرية بحوران؛ويل اأَبوه على حلب زمانًا،وكان 
ّ
َلمي

ُّ
ن بن اأَحمد ال�ص

ّ
د بن املح�ص : اأَبو عبد اهلل،حممَّ

ُّ
))( امللحي

فا�صاًل، وله نظٌم ونرٌث؛تويف �صنة 547هـ. الوايف بالوفيات 90/4). 
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((5

ِوْرداً ُف  يَ�صْ مل  ــْفــواُن  �ــصَ يَحيى  وابــُن 
ُّ
ـــصٌ َغــبــي ـــ� ـــْب مِّ ِج وَجــــديــــٌر بــــالــــذَّ

ــُه ــن ع  َ ــــرصَ ــــا� ــــق تَ ـــــو  ول َقـــــفـــــاُه  ــِريُّيف  ــمَّ الــ�ــصِّ الـــِكـــتـــابـَــِة  ــــوِم  ُر�ــــصُ يف 

ـــوا ـــلَّ ـــَح ـــتَ يَ مل  عــــــاُة  الــــــرُّ هـــــــوؤلء 
ُّ
ـــــي َـــــْرِع ـــٍل َفــــيـُـــْجــــِمــــَل امل ـــمـــي ـــَج ِب

ـــراُف نــاهــيــَك بُــْخــًا اُف الـــظِّ
ِّ

ـــرص ـــ� وال
ُّ
ــي ــِم ــاِط ــف  وال

ُّ
ــي ــِم ــصِ ــهــا� ـــتـَــوى ال وا�ـــصْ

ـــــٍع ِريْ ــــلِّ  ك ـــاُة يف  ـــن ـــبُ ال والــــتُّــــنــــاُة 
)((

يُّ ِ
َ

�ـــــــرص ــهــم  ــي ف ــــاُل:  ــــق يُ اآيـَــــــًة ل 

ـــْوٌم ـــصَ و� ـــاٌة  ـــصَ � اإِلّ  ـــْم  ـــِه ـــَديْ لَ مـــا 
ُّ
ــــي ــــِم ـــــِه حَمْ ـــــــــــداً ُخــــْبــــُزُهــــم ب بَ

اأَ

عنها ََب  اأَ�ــــــــرصْ الأَمــــــــواِل  ــــــاُة  وَزك
ُّ
ــــــــرُّ تَــــِقــــي ـــــٌر ِمــــْنــــُهــــُم وبَ ـــــاِج ف

ـــْم ـــُه ـــْن ِم تـَـــَخــــلَّــــَق  واحـــــــٌد  واإِذا 
ُّ
ـــُه املـَــْقـــِلـــي ـــُق ـــْل ـــَل ُخ ـــْخ ـــبُ ــــــاَوَد ال ع

اأَْمــــراً ــُف  الــتَّــَكــلُّ ــُغ  ــُل ــْب يَ ومــتــى  ]8)ب[ 
ُّ
ـــي ـــْبـــَع ِفـــْعـــُلـــُه املـَــْر�ـــصِ ـــَف الـــطَّ ـــالَ خ

ــاً ــح ي
َ

ــرت ــصْ ــ� ــى ُم ــل ــُع ــــــا يـُـــــــْدِرُك ال اإِنَّ
ُّ
كـــي ــــــواُد الـــذَّ ـــِة اجَل ـــْرَم ـــُغ راكـــــُب ال

ــى ــص ــ� اأَْم ـــاِرِم  ـــك َ ـــامل ب ــــمَّ  َه اإِذا  ))(َمــــن 

ِزيُّ ِ
ْ

ـــُه مــــاِجــــٌد ِهـــــــــــرب ــــُه مـــن َهــــمَّ

�ــصــيٌء ـــْهـــَو  َف ُمـــْغـــَرٍب  َعــْنــقــاُء  ذاَك 
ُّ
ــــي َمــــْرِئ ل  ـــمـــاِع  ـــ�ـــصَّ ال يف  ـــــــٌع  واِق

ــايل ــع َ ـــَب الـــنـّــا�ـــُص عـــن طـــريـــِق امل ـــكَّ ــِويُّنَ اُط الــ�ــصَّ ــهــُم الــــ�ــــرصِّ َفــــنَــــاأَى عــن

ـــلٌّ ـــُك ــــــفــــــاَدوا مـــــَن الــــثَّــــنــــاِء َف ــــِه َمــــْفــــِديُّوتَ ــــْر�ــــصِ ــــِع ُمــــْقــــتـَـــنــــاُه ِب

ــاً واأَْعـــيـــا ــق ــْل ــاَح َط ــم ــصَّ ــ� ـــــــَرْوَن ال ُّويَ
ـــبـــاُح بـَــِهـــي ـــِي والـــ�ـــصَّ ـــْم ـــُع ـــُر ال ـــَظ نَ

ـــٌب ـــري ــــــــٌب َغ ـــقـــي اأَدي َفـــِبـــَمـــْن يَـــتَّ
ُّ
ـــــي ـــــْرِم ــــــــــــِرِه َم ـــــاِت َدْه ـــــّم ـــــِل ُ مِب

ــِر َيْـــري ــْع ــ�ــصِّ ــوى ال ــصِ ـــٌة � ـــْرَف مــالَــُه ِح
ُّ
ـــي ـــِك ـــَكـــ�ـــصـــاِد بَ هــــــــا وهـــــو لـــِل َدرَّ

ــْم ــواُه َط الــِكــراِم  على  نَْف�صي  ــَف  ــْه لَ
ُّ
ٌف َوِحــــــي ْ َ

ــــٌر و�ـــــــــرص ــــاِئ َزَمــــــــٌن ج

))( التُّناة: التُّّجار.

)2( الِهرْبِزي: االأَُ�صوار من اأَ�صاورة الفر�س؛ اأي: قادتهم.
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((6

ــْم ــُه ــَوتْ ــا ِديـــــاراً َح ــي ـــْوُب احَل ـــاَد �ـــصَ ))(ج

ُّ
ـــــــي اأَِت واٍد  ـــلِّ  ك مـــن  وانْــتَــحــاهــا 

ـــا�ـــصٍ ن لأُ ـــهـــا  ِغـــبُّ
اأُ ل  َدْعـــــــَوٌة  ]9)اأ[ 

ُّ
ـــي ـــِك ـــْرَم ــــــدًى بَ ـــُم نَ ـــُه ـــْن نـــالـَــنـــي ِم

ـــواً ـــْف ــــــاِل َع ـــلـــوين بــــالــــُودِّ وامل َو�ـــصَ
ُّ
ــي ــ�ــصِ ــــواُل َع ـــِب الــــنَّ ـــاِل ـــّط ــى ال ــل وع

ــى ــاً تـَـَقــ�ــصّ ــ�ــص ــْي ــُد الأَيـّــــــاُم َع ــي ــع هـــْل تُ
ُّ
ـــي ـــِه ـــصَ � اإِيلَّ  ــــــــــــْوُدُه  َع ـــــُم  ـــــِه ِب

ــــٌر ـــَظ َدْه ـــَق يْ
ـــاأَ ــفــا ف ـــان ُحــْلــمــاً �ــصَ ك

ُّ
ــاَب املـَــِطـــي ــج ــتَ ــصْ ــا� ـــْنُ ف ـــبَ وَدعـــــا ال

اأَْزرى الــكــواكــِب   َ ْ
نَــــر ـــا  ـــن ْق ـــرَتَ ))(واْف

ـــُهـــِويُّ ـظــاِم الــــ ــَد الــنِـّ ــع ــنــاهــا ب ــ�ــصَ ِب

ــــَزمــــاٍع ِب ـــُه  اأَمـــ�ـــصـــيـــتُ ــــــــٍر  اأَْم ))(ُربَّ 

ُّ
ــــــَو اأَِبـــــــي َفـــَجـــنَـــْيـــُت املـُــــــراَد َوْه

ــاٍت ــي ــِم ــ�ــصْ ـــتُـــهـــا ُم ـــْل وقــــــواٍف اأَْر�ـــصَ
ُّ
ــي ــهــاَم الــِقــ�ــصِ ــصِّ ــ� ــُل ال ــا تُــْر�ــصِ ــَل م ــث م

َجـــــاٍل ذا  ـــهـــا  ـــتُ ـــْي عـــاَط ـــــــــداٍم  وُم
ُّ
ــــي ــــِل ــــــا يَـــــــــــروُع َم وِكــــــانــــــا مِب

ــــنــــراً ـــبـــاِب ُم ولَــــــيــــــايلَّ كـــالـــ�ـــصَّ
ُّ
ـــي احِلـــْنـــِد�ـــصِ الـــنّـــواِظـــِر  يف  ــــُه  ــــْونُ لَ

بْــقــى واأَ ــداً  ــمــي َح م�صى  ــ�ــٌص  ــْي َع ذاَك 
ُّ
ـــي ـــصِ ـــ� ـــْن َ ُ امل ُـــــــــــــَذمَّ ِذْكــــــــــــَرُه وامل

ـــاً �ـــص َراأْ َعـــِدْمـــنـــاُه  يَـــــُدْم  مَلْ  ــا  م ـــِديُّلـَــْيـــَت  َم ْ َّ
ـــرص ـــ� ال ــــِب  ــــواِه َ امل  َ ْ

ـــــر َخ اإِنَّ 

ــا ــّف وُك اأَقــــــوُل  ـــا  وم ــاين  ــي ــلِّ َخ ]9)ب[ 
ُّ
ـــي ـــِل َخ اإلّ  يَـــُلـــْمـــُه  مل  ـــٍج  ـــص � عـــن 

ــٌل ــي َدخ اإِلّ  َعـــِلـــْمـــُت  ــَمــن  ــي ف ــيــ�ــَص  ل
ُّ
ـــي ـــاِرج ــا خ ــط ــصُّ ــ� ـــُر ال ـــِك ـــْن ــــــا ُم اأَف

ــهــْم ــي ــــنَّ ف ـــٌل اآِخــــــــٌذ مِبـــــا �ــــصَ ـــائ ـــويُّ�ـــص ـــَل ـــَع  وال
ُّ
ـــُه الــــُقــــْرُمــــِطــــي ـــَل ـــْب َق

ــاً َفــِحــْيــنــاً ــن ــْي ـــديَّ ِح ـــْه َ ـــا امل ـــْدن ــد ُوِع املـَـــْهــــديُّق يُـــِغـــْيـــثََـــنـــا  اأَن  وَعـــ�ـــصـــى 

]اخلفيف[ )7- ولُه: 

ــــــــراِق والأَْخــــــاِق ـــَف الأَْع ي
َ

ــْحــقــاِقيــا �ـــرص ــِت ــــــَوَة ا�ــصْ ـــِد َدْع َـــْج ــــا امل يــا اأَب

ل.
ْ
ي

َّ
: ال�ص

ُّ
))( االأَتي

)2( يف الهام�س بخط املوؤلف: الَهوّي: اإىل اأ�صفل. والُهِوّي: اإِىل فوق.

عدة تاأخذ االإن�صان. 
ّ
))( الّزماع: �صبه الر
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ـــصٍ ـــا� اأُن دوَن  ـــنـــاُء  ـــثَّ ال ــــاَب  ط ــــَك  ــــْرَق الــنِّــفــاِقلَ ـــــِوداِد ُط ــَلــكــوا يف ال �ــصَ

ــــِق ِمــْثــلــي ـــــــاِقوبـَـــعــــيــــٌد مــــن الــــتَــــَمــــلُّ الإِْم ويف  الــِغــنــى  يف  ـــًا  ـــاِئ ع

]الكامل[  :
)((

74- ولُه يف ابن بابا

ــِه ــى ِب ــص ــ� ــاً اأَنْ ــب ــْذه ــا َم ــاب ـــُن ب ــا اب ــص ــ� ــِلاأَنْ ــٍل وُمــَطــْفــ�ــصِ ــفِّ ــَط ـــِر كـــلَّ ُم ْه ـــدَّ يف ال

واجِلـــــاً داٍع   ِ
ْ

ــــر ــــَغ ِب تَــــــراُه  ــــــــداً  بَ
َمــْنــزِلاأَ مــن  ـــاً  ـــاِرج خ اأَو  ـــِزٍل  ـــْن َم يف 

ــــــُه وراَح ــــدمِي  ــــنَّ ال زاَد  ـــمـــاً  ــــِلُمـــتَـــنَـــعِّ ــــَذلُّ وتَ ـــــٍة  اَع
َ

ـــــرص و� ـــٍة  ـــصَّ ـــ� ِخ يف 

�َصْكَرٍة يف  مِلَْطَمٍع  جوَد  ال�صُّ يُْبدي  ــــِزِل))(]40اأ[  ــــْع ــُه مَبِ ــن دُّ ع ــــــرَّ داً وال ُمـــــتـَــــَودِّ

ــُه ويَــَظــلُّ ــوى  ــطَّ ال ــُت على  ــْي ــِب يَ ــقــد  ــَم املَــــاأَكــــِل«))(»ول ــي ــئ ـــِه لَ ـــاَل ب ـــن ــى يَ ــتّ ح

]ال�رسيع[  :
)4(

كات
ْ
75- ولُه َيهجو ابن �ُصَمي

ــدى ــنَّ ال َطــَلــْبــُت  اإِْن  ــا  ــاب ب ابــــُن  ــاِتاأًنــــا  ــك ــْي ــَم ــصُ ـــــِن � يَــــومــــاً مِبَــــــــْدِح اب

ــــبَّــــٌة ــــــُه َمـــــــن يَـــــــــــُدُه �ــــصُ ِنـــيّـــاِتفـــــــاإِنَـّ الـــدَّ ـــِب  ـــ�ـــصْ َك يف  ــــاُر  ــــع وال

اأَْهـــِلـــهـــا ول  ـــا  ـــي نْ ـــدُّ ال يف   َ ْ
َخـــــر مــــا ُعــــــدَّ مــــن اأَْهـــــــــِل املـُــــــــروءاِتل 

]الب�صيط[ ، يف غالِب َظنِّي: 
)5(

ّ
76- ولُه َيهجو ُلوؤلوؤَ املََلكي

ـــــُم ِوداِدِه ــن  ع ــوا  ــال ح ــــــاِرُم  الأَك لولواإِذا  على  َعْتبي  فما  ــوا،  وخــان َغـــْدراً 

اأَبي ن�رس بن النَّّحا�س،  اًل بخدمة الوزير   جميٌد، من اأَهل حلب؛كان مت�صّ
ٌ
 ناثر

ٌ
، �صاعر

ُّ
اأَبو من�صور، ابن بابا احللبي  ))(  هو 

وا�صتخدمه يف بع�س اجلهات بحلب. بغية الطلب 0)/4)46 ودمية الق�رس )/)24. 

واالأَبيات يف بغية الطلب0)/6)46.  

واب:.. والُودُّ عنُه... )2( كذا يف االأَ�صل. ولعلَّ ال�صّ

ن، واأَ�صله لعنتة يف ديوانه 249 برواية: ))( البيت م�صمَّ

ــُه واأَظــلُّ الــّطــوى  على  ــُت  ــي اأَب ـــرمي املــاأكــِلولقد  ــه ك ـــ ـــال ب ــــ ــى اأَن ــّت ح

ني. بغية الطلب 0)/6)46. واالأَبيات يف بغية الطلب 0)/6)46.
ّ
انٌّ ِمن ُثّناء احللبي  )4( ابن �ُصميكات:رجٌل َن�رسْ

)5( هو املعروف بلوؤلوؤ اليايا، كان يتوىل تدبري اأَلب اأر�صالن بن ر�صوان بن ُتُت�س، وهو الذي اأَن�صاأَ خانكاه البالط بحلب؛ 

رية، قتله اجلند �صنة 0)5هـ. زبدة احللب 67/2) و)7)- 79).
ِّ

كان �صيّء ال�ص
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ــِه ـــُت ب ـــْن ـــنَ ـي َظ  ولــكــنِـّ
ُّ
ـــي ـــِب ـــَغ جَمْهـوُلهــــَو ال والــَغــْيــُب  فـاأَْخَلَفني،  ـــْراً،  َخ

]الطويل[ حمن: 
َّ
77- ولُه يف طاهر بن عبد الر

ــٍة ــَع َوِديْ َربَّ  ُكــْنــَت  اإِْن  ــْق  ِث �ِصْئَت  ــْن  ـــِعمِبَ وراِك َعليها  باً  نَ�صْ �ــصــاِجــٍد  ــوى  �ــصِ

ــٍر ــاِه ــِر ط ــاِه ــظ ِب ـــَدْع  ـــْخ تُ ـــِعواإِيـّــــــاَك ل  ـــَوداِئ ال ِفـــخـــاِخ  ــن  م اإِلّ  هـــَو  ــمــا  َف

]الب�صيط[ �صاء:  وؤَ ُّ
78- ]40ب[ ولُه، وقد عاَدُه يف بع�ِس االأَمرا�ِس بع�ُس الر

اأَمَلـــــاً ـــــُه  ـــــاُم اإِمْل ــــــَدْع  يَ مل  ـــداً  ـــائ ـــا ع مَمــاي الــذِّ َرعــــى  ّـــا  مل ـــِدِه  ـــْب َع اإِىل  ــعــى  �ــصَ

ــُه ـــــلَّ ل ْجـــــــاًل وَق ـــُت ُيـْـــنــــاُه اإِ ـــْل ـــبَّ  الــَقــَدمــاَق
َ
ـــُعـــِمـــِه تـَـْقــبــيــلــي اأَنْ ــكــِر  يف �ــصُ

ِعــيــاَدتُــُه ــدي  ــْن ِع َمــَر�ــصــي  نَــْت  َهــوَّ ــااإِْن  ــَرم َج ـــا  َف قــلــبــي  اإِىل  ــُه  ــْت ــبَ ــبَّ َح اأَو 

ــِه ــِك ــاِل ــــاِف م اأَْو�ــــص َ يف  َّ
ـــــر َتَ ــي  ــل ــْث َعِلماِم ــا  م ُكـــلَّ  ــهــا  ــْن َم ــُل  ــَه ــْج يَ ــاَد  ــك ف

ــَن يف اأَْحــ�ــصَ ــِك  املـُـْل َنيِب  ــُل  ــْث حُمِْتكمانـَـَعــم، وِم ْهـــُر  الـــدَّ اأَ�ـــصـــاَء  اإِْذ  اأَْفـــعـــاِلـــِه 

]الوافر[  :
)((

79- ولُه َيهجو عبَد الودود النَّْحِويَّ

ـــصٍ ـــاأَْر� ب ثَــــوى  ــــــَودوِد  ال ـــُد  َعـــْب ْهاإِذا  ُ ْ
ــ�ــَص لأَِهـــلـــهـــا الأَْوغــــــــاِد َغـــــر ــي ــل َف

ـــــِه ـــــَدي ــــُم لََ ــــُه ــــهــــانُ ـــــُه ُم ُم ـــــرِّ ـــــَك ْهيُ ُ ْ
ـــــــر ـــــــــــَل َخ ِذيْ

ُُّه لأُ ــــــــرصَ ــــــول � ول

ولـــكـــْن لـــهـــم  ــــوُم  ــــق يَ ل  ـــــــــٌب  ــــــُرْهاأَدي يْ
اأَ ــــواِت  ــــَل اخَل لـــُهـــنَّ يف  ـــوُم  ـــق يَ

]اخلفيف[ 80- ولُه فيه: 

َعجيٍب َغْرُ  النَّْحويِّ  َراأْ�ِص  َك�ْصُف  ــْه))(])4اأ[  ــاَم ــم ــِع ِب يِّـــــًا 
اأَ ــُص  ــا� ــنّ ال ى  راأَ هـــْل 

اأَديبًا  ًة؛ كان  اإىِل امل�رسق، واأَقام بحلب مدَّ ؛ انتقل 
ّ
النَّحويُّ املغربي اأَبو احل�صن، عبد الودود بن عبد امللك بن عي�صى،   )((

واة 7/2)2 وبغية الوعاة 22/2). 
ُّ
ة اأَوجبت خروجه اإِىل العراق. اإِنباه الر فا�صاًل �صاعراً، جرت له ق�صَّ

ًا و�صيء الوجه بحلب، فكان ذلك 
ّ
ة ك�صف راأ�س النَّحوّي ما ملّخ�صه: كان عبد الودود يع�صق �صبي فدي يف ق�صَّ )2( قال ال�صَّ

جل- وكان 
َّ
ًة وذهب اإىِل ذلك الر

َّ
 اإِذا غا�صبه، م�صى اإِىل رجٍل اآخر يخدمه، فيت�صاه عبد الودود؛ فغ�صب مر

ُّ
بي ال�صَّ

 حتى اأَفاق، ثم انتقل اإِىل العراق خجاًل 
ُّ
بي  مغ�صيًا عليه، و�صقطت عمامته، فرفعه ال�صَّ

َّ
عّطاراً- فلما راآه عبد الودود خر

مّما جرى. الوايف بالوفيات 8)/287 وعنه بغية الوعاة 22/2). 
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وِعــْلــمــاً ُزْهــــداً  كـــاَن  اإِْن  ــْدٌر  �ــصَ ــْههــَو  ــاُف الــهــاَم ــص ــ� ــِك ُ الـــثَّـــوِب وانْ ِقــ�ــرصَ

ــــــاُه ــا اأَت ــم ــي ـــــــــوُه فــــالــــُعــــْذُر ف ــــــامِلٌ َمــــن لَمــــْهَوَدع ــَص يـَــْخـــفـــى، وظ ــ� ــي ل

ــى ــص ــ� ـــــْهلـــو تـَــَخـــّلـــى مــــَن املـُـــحــــاِل لأَْم راَم اأَطــــــــاِل  ُخــــُلــــوِّ  ـــُه يف  ـــتُ ـــْي بَ

حُمــــقٌّ مـــــاِن  الـــــزَّ يف  جــــــاَع  ــــا  ــــْهطــــامَل ــــّاَم ــــــــٌد َع ــا �ــــصــــاَع زاِه ــم ــَل ــث م

َدة، 
ْ
وؤ�صاِء، ي�صكو رجاًل ُيقال له: ابُن الُعَقي

ُّ
ها اإِىل بع�س الر

َ
ِه ُن�صخَة ُرقعٍة، كتب )8- ونقلُت من خطِّ

]الكامل[ من اأَهل حلب: 

ــِه ــِم ــ�ــصْ ِج ـــًة يف  ـــلَّ ِع يَــ�ــصــكــو  ـــًة يف حـــاِلـــِهالـــَعـــْبـــُد  ـــلَّ ِع ــكــو  ــ�ــص يَ ــــَك  ــــي واإِل

ـــٌد ــَدِة يف الإٍِ�ــــصــــاَءِة راِب ــْي ــَق ــُع ــِهوابـــُن ال ــاِل ــف ــصِ لُــــوؤِْمــــِه و� ــي عـــن  ــه ــتَ ــْن يَ ل 

ــــوُذ من ــــُن اأَع ــا الــكــايف الأَم ــه يُّ
ـــَك اأَ ــِهِب ــاِل ــع ــِح ِف ــي ــب ــى َق ــل َّ ع َ

ــــــٍد اأَ�ـــــــرص َوْغ

 
َّ
ا�صَتَمر ما  و�صكوى  اميِة، 

ّ
ال�ص َِة  باحَل�رسْ املُثوُل  معها  مُيكُنه  ال  ورٍة  �صُ على  اخلادُم 

 
ه  ])4ب[ عليه من �ُصوِء ُمعاملِة هذا الوغِد املذكوِر؛ واهلِل لوال احلياُء، واأَنَّه ممَّن ال يخف�صُ

ِه  �صِ
ْ
 �َصناِرِه؛ ولكنَّه طليُق ِعر

ُ
ٍم َي�ْصقى ِبناِرِه، وَيبقى على االأَعقاِب اأََثر

َ
�ص

ْ
ي الهجاُء، َلَكَوْيُتُه مِبِ

َِة يف َزْجِرِه عّما هو عليه، واأَْمِرِه مِبا َيعوُد  ميِم؛ ولِراأِي احَل�رسْ ِة ِمقداِرِه الذَّ اللَّئيم، ويف ِذمَّ

مل�صلحِة اخلادِم، ُعلَِّق اإِن �صاء اهلل تعاىل.

]الكامل[ َتُه واعتَذَر: 
َ
َ لُه اأُْجر ريَّ

َ
)8- وكتَب اإِىل اإِْن�صاٍن �صاِنٍع، َعِمَل له �صيئًا، َف�ص

واْعـــ من�صوِر  اأَبـــا  ــا  ي  َ ــ�ــرصَّ ــيَ تَ ــا  م ـــْذ  ــْقــ�ــصــِرُخ ــتَّ ال يف  ـــــُت  ْف َ ْ
ـــــرص اأَ� ــقــد  ف ِذْر 

ــنــيــَعــٌة ــيــُع �ــصَ مــــــِرومــــَع الــثّــنــاِء فــمــا تَــ�ــص ـــنـــاَعـــٍة واأَ ـــدي ِلـــــــَربِّ �ـــصِ ـــن ِع

، وال  الَوِرِق والَعنْيِ َفَتِجلُّ عن  ناعُته  فاأَّما �صِ َبقاء َموالنا-  اأَطاَل اهلُل  ِللمراهم-   
ُ
الّدراهم

ِم 
َ
جوُع يف ذلك اإِىل َكر

ُّ
ُتقاَبُل بالَكثرِي من هذيِن النَّوعني، وراأُيُه يف َقبوِل ماَبَعْثُت بِه؛ والر

ِق اإِن �صاء اهلل. ِبِه املَُوفَّ اأَخالِقِه، وَمْن�صِ

، بدم�صق، 
ُّ
 الها�صمي

ُّ
ا�صي

ّ
ِن، الف�صُل بن َعقيل بن ُعثمان، العب يف اأَبو املَحا�صِ )8- اأَن�صَدن ال�رسَّ

Bn_3deem_Book.indb   119 8/3/11   9:26 AM



(20

 ،
)((

�س
ْ
اّن، وُيعرُف ِبُوَحي

ّ
داوّي الَغ�ص

ْ
ي ]42اأ[ قال: اأَن�صَدنا اأَبو الَوْح�َس، �َصبع بن خلف ال�صَّ

]املتقارب[ ِه:  لنف�صِ

ـــــَرْت ـــــَف اأَْق َحـــــْيـــــَدَرٍة  داَر  ــُخاأَرى  وقــــد كـــــاَن تَــــاأِيــــْيــــُدهــــا يُــْنــ�ــصَ

ــواُم ــصَّ ــ� ــُخ فــيــهــا ال ــَل ــصْ ــ� ـــد �ــصــاَر يُ ـــُخوق ـــَل ـــ�ـــصْ ـــــهـــــا َم ـــــاِم يّ
َفـــ�ـــصـــاِئـــُر اأَ

ــَمــهــا: ــواَفـــُقـــْل ِلــــــاأىُل عـــايَـــنـــوا َر�ــصْ ــخ ــَم ــصْ ــ� تَ ول  ـــيـــايل  ـــلَّ ال تَــــَوقّــــوا 

ــاِن م ــزَّ ــل ـــــــَدٍة ل ـــوى َرْق  �ـــصِ
ْ
ــــي ــا ِه ــم ـــخـــواَف ـــْر�ـــصَ ـــا تَ ـــه ـــِل ِب ـــي ـــل ــــا َق ــــّم وَع

   :
)((

ِه - لنف�صِ
)2(

ّ
ان بن ُنَرْي الكْلبي

ّ
َقَلُة- ح�ص

ْ
84- واأَن�صَدن اأََي�صًا، قال: اأَن�صَدنا الَعر

]الطويل[  

الورى يف  �ِصْعَرَك  َت  اأَْرَخ�صْ مِلْ  َــكــاِرِميَقولوَن:  امل اأَْهـــُل  ــاَت  م اإِْذ  لــهــْم:  َفــُقــْلــُت 

ــــُه نَّ ــعــَر واإِ ــري الــ�ــصَّ ــْع ــِماأُجـــــاُز عــلــى �ــصِ ــاِئ ــه بَ مـــن  ــُه  ــتُ ــصْ ــ� ــلَّ َخ اإِذا  َكـــثـــٌر 

بن  املُوؤَيَّد  اإِىل  ِبها  وكتَب  ِه،  لَنف�صِ َقَلُة 
ْ
الَعر اأَن�صَدنا  قال:  اأَي�صًا،  واأَن�صَدن   -85 

]اخلفيف[  :
)5(

ًة
َّ
ِفي ، اإىِل بغداد، َيطلُب منُه ِن�صْ

)4(
ديد

َّ
ال�ص

ديِد ال�صَّ نَ�ْصِل  بالنَّجيِب  جا  َعرِّ تَــْلــَقــيــا مـــنـــُه بَـــْحـــَر ِعـــْلـــٍم وجــــوِد])4ب[ 

ــــغــــداَد: يـــا َمـــْن ــــب ــِدثـــم ُقـــــول لــــُه ِب ــي ــص ــ� ـــٍد وَق ـــقـــا�ـــصِ ـــــلَّ كـــْهـــفـــاً ِل َظ

ـــْل ــى ُك ــل ـــقُّ ع ـــٌة تـَــ�ـــصُ ـــقَّ ــي �ـــصُ ــت ــاَج ــوِدح ــص ــ� وَح الـــــَورى  ـــَن  م ــ�ــصٍ  ــغــي بَ ِل 

 مطبوٌع، تويف �صنة 577هـ. اخلريدة: ق�صم ال�صام )/242 والوايف بالوفيات 5)/2)).
ُ

 دم�صقي
ٌ
))( �صاعر

يار امل�رسيَّة،  لطان َوَعَدُه اإِن اأِخذ الدِّ
ُّ

ٌة مفادها: اأَّن ال�ص يُّوبي، وله معه ق�صَّ
ين االأَ  خليُع مطبوٌع، من �صعراء �صالح الدِّ

ٌ
)2( �صاعر

اأَن ُيعطيُه األف دينار؛ فلما اأَخذها، اأَنفذ اإليه ما وعَده، فلّما ت�صّلم املال �صقط ميتًا، وذلك �صنة 567هـ. اخلريدة: ق�صم 

ال�صام )/78) والوايف بالوفيات ))/64) وفوات الوفيات )/))).

 ))( البيتان يف ديوانه 94.

ولة؛ توىّل ديوان االإِن�صاء بعد وفاة اأَبيه، وكان  د بن عبد الكرمي، ابن االأَنباري، اأَبو الفرج، ابن �صديد الدَّ د بن حممَّ  )4( هو حممَّ

ثي9/2).
ْ
َبي الم، البن الدُّ

َّ
مًا ذا ِح�صمٍة وجاٍه؛ تويف �صنة 575هـ. ذيل تاريخ مدينة ال�ص مقدَّ

 )5( االأَبيات عدا االأّول يف ديوانه 5).
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(2(

ــــْرين ـــًة مـــثـــَل َق ـــَل ــديفــاْجــَعــَلــْنــهــا طـــوي ــي ي وِج َقـــــدِّ ــَل  ــث وِلـــ�ـــصـــاين، ل م

ــي ــه ــَل َوْج ــث ــفــيــَقــًة م ــا �ــصَ ــه ــْن ــَل ــَع ــِدواْج ــدي ــن َح ـــَدُه م ـــْل ــاَغ ِج ــص ـــن � َجـــلَّ َم

َخليٌع ــٌخ  ــي �ــصَ ــاآِم  الــ�ــصَّ يف  يُـــرى  ــي  َجـــديـــِدك ــــعــــراِق  ال ـــن  م ــصٍ  ــ� ــي ــم َق يف 

.
)((

ديِد املُْلك
َ

َقُه بِه اأَبو احل�صن، ابن ُمنقذ، املعروف ِب�ص
َ
86- هذا املعنى �َصب

اأَبو بكر،  احلافظ  اأَن�صَدن  قال:  ُق�صام،  بن   
ّ
علي بن  عمر  ين،  الدِّ ُب 

ِّ
ُمَقر الفقيُه  دنيِه  اأَن�صَ

الرمل[ ]جمزوء   :
)2(

اّن
ّ
 بن يا�رس اجَلي

ّ
د بن علي حممَّ

ــْيــبـــــي ـــــُظـــــُر �ــصَ ـــــْن ـــــــَرْت تَ ـــــــكَّ ــــــِدبَ ــــــْي ــــــي يـَـــــــــــــوَم ِع ــــــاب ــــــي وِث

ــــــــْزٍء: ــــــــُه ِب يل  ـــــت  ـــــال ق ــــــــــمَّ  َجــــــديــــــِدثُ يف  َخـــــلـــــيـــــعـــــاً  ـــــــا  ي

ـــ ــصْ ــ� تَ ـــمـــا  َف تُــغــاِلــْطــنــي  ل  ـــــدوِد])4اأ[  ـــــلـــــ�ـــــصُّ ِل اإِلّ  ــــــُح  ــــــُل ـ

 ،
ّ
د بن عبد امللك بن اأَحمد بن اأَبي جرادة احللبي 87- قراأُت بخطِّ القا�صي اأَبي املَكارِم، حممَّ

: د بن اأَبي جرادة  بن عبد اهلل بن حممَّ
ّ
يُخ االإِمام االأَمني اأَبو احل�صن، علي ثني ال�صَّ حدَّ

من اخليِل العتاِق، يف زماِن �َصيف 
 )((

 ُمْقِرٌب
ٌ
نان احَلَلِبينّي، كانت لُه ِحْجر اأَنَّ بع�َس َبني �صِ

 بن حمدان، بحلب؛ وكان َي�صكُن بها بدرِب الُعدوِل.
ّ
ولة اأَبي احل�صن، علي الدَّ

وِم، وجُماَوَرِة 
ُّ
ون الُعَدَد لِلقاِء الر ة، وُيِعدُّ

َّ
وَجماعُة اأَهل حلب يوَمئٍذ، َيرتبطون اخليَل العربي

الثُّغوِر، و�َصنِّ الغارات عليهم يف اأَكرِث االأَوقات.

باِب  داخَل   ، بالَغ�صاِئريِّ املعروِف  امل�صجِد  اإِىل  َبيتِه،  من  ينـزُل  يوٍم  كلِّ   
َ
�َصَحر وكاَن 

لِّي بالّنا�س فيه. اأَنطاكية، ُي�صَ

 بن مقّلد بن منقذ، �صاحب �صيزر؛ وهو جدُّ اأُ�صامة بن منقذ؛ تويف �صنة 5)4هـ. 
ّ
 ))( االأمري �صديد املُْلك، اأَبو احل�صن، علي

اخلريدة: ق�صم ال�صام )/552 والوايف بالوفيات 22/)22.

 )2( االأَبيات له يف معجم االأُدباء 586/2 والوايف بالوفيات 225/22. وبال ن�صبة، يف جممع االآداب 4/)/504. ويف معجم 

القول �صاقط من  ه«. وهذا  اأَن تكون جلدِّ فاأَنكر  اأُ�صامة بن منقذ،  االأَمري  االأَبيات  اأَن�صدُت هذه  العماد:  االأُدباء: »قال 

اخلريدة، خلرم فيه.

 ُمْقِرٌب: فر�ٌس اأُنثى، دنا ِوالُدها.
ٌ
))( ِحْجر
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(22

اح لـّما َفَتَحها، دخَل من الباِب، 
ّ
 ِبها؛ الأَنَّ اأَبا ُعبيدَة بن اجلر

َ
ُل َم�صجٍد ُبني وَّ

وُيقال: اإِنَّه اأَ

م.  مّما تقدَّ
ُ
؛ وهو االآن اأَْعَمر

َ
ِني

ُ
 اأن ُيبنى َم�صجداً، َفب

َ
واْخَتطَّ ذلك املكاَن، واأَمر

يّام، فلّما �َصلََّم وَدعا، اأَقبَل على اجلماعِة وهو جال�ٌس يف 
 يف بع�س االأَ

َ
ّلى بهم الفجر َف�صَ

َقُه يل  امِلحراب، فقال لهم: ])4ب[ قد راأَيُت يف هذِه اللَّيلِة َمنامًا �رَسَّن، واأَ�صاأَُل اهلل اأَن ُيَحقِّ

يوَم ِلقاِئِه.

َب  ُه عليهم، فقال: راأَيُت كاأَنَّ القيامَة قد قاَمْت، وقد ُجِمَع اخَلْلُق للِح�صاب، وُن�صِ ثم َق�صَ

ِه، 
ْ
َتي ُع اأَْعماُلُه يف ِكفَّ ُ وُيحا�َصُب، وُتو�صَ ْح�رسَ

ُ
امليزاُن، وُمناٍد ُينادي: يا ُفالَن بَن ُفالن، َفي

ىل   بِه اإِ
َ
ئاُتُه، اأُِمر

ِّ
 بِه اإِىل اجَلنَِّة؛ وَمن َثُقَلْت �َصي

َ
ناُتُه، اأُِمر

َ
والكاتُب ُيْح�صيها؛ َفَمن َثُقَلْت َح�ص

الّناِر؛ وقد راأَيُت يف ذلك املَْجَمِع َهْوَل املَْطَلِع.

ئاتي، 
ِّ
ناتي و�َصي

َ
حيَفتي، َوُوِزَنْت َح�ص َْت �صَ ُْت، وُن�رسِ ثم نادى املُنادي با�ْصمي، فاأُْح�رسِ

َتَطْع؛ واإِذا املُنادي 
ْ

ُت وبي من الَهَلِع ما مل ُي�ص
ْ
ِحب

ُ
 بي اإىِل الّنار، َف�ص

َ
ئاتي؛ فاأُِمر

ِّ
َجَحْت �َصي

َ
فر

اَء 
ّ
ًة َغر

َ
ِة امِليزاِن؛ َفَحطَّ فيها ُمْهر ْع هذا يف ِكفَّ ِدْدُت، وقيل للَوّزاِن: �صَ

ُ
وُه؛ َفر َي�صيُح: ُردُّ

 بي اإِىل اجَلنَِّة.
َ
ناتي، فاأُِمر

َ
َجَحْت َح�ص

َ
ياِتها؛ فر  الَعنْيُ اأَح�صَن من �صِ

َ
َع�ْصواَء، مل َتر

الِة؛  ال�صَّ اإِىل  تيُت  اأُْت، واأَ ]44اأ[ وَتَو�صَّ َفُقمُت  َظني،  اأَْيَقَ �صاِر ما 
ْ
ِح واال�ْصِتب

َ
الَفر َفنالني من 

ون من هذا املناِم. َفعجَب احلا�رسِ

اعِة 
َّ

ال�ص هذِه  يف  وَلَدْت  قد  �َس 
َ
الَفر اإِنَّ  دي، 

ِّ
�َصي يا  له:  فقال  الُغالُم،  جاَءُه  اأَْن  َيلبْث  ومل 

َق اإِاّل َي�صرياً وماَتْت.
ْ
ُدُه يف َمناِمِه- ومل َتب

ِّ
ِة التي راآها �َصي

َ
َف �صَفَة املُْهر ًة- وو�صَ

َ
ُمْهر

�ِس، ومعُه َجماعٌة مع الُغالِم، اإِىل اأَن 
َ
وؤيا؛ وقام �صاحُب الَفر

ُّ
ُب من حتقيق الر َفَكرُثَ التََّعجُّ

ها يف املناِم.
َ
َفِة التي َذَكر َة يف احلاِل بال�صِّ

َ
عاَينوا املُْهر

ُة َفكاكُه من الّناِر.
َ
َفَكرُثَ َحْمُد �صاِحِبها هلِل، اإِْذ كانت َتلك املُْهر
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فن�صاأَُل اهلَل خامتَة اخلرِي، والنَّجاَة منها؛ اإِنَّه َعُفٌو َغفوٌر.

   :
)((

�رساّن
ْ
ولِة، اأُ�صامة بن ُمنقذ، الأَبي عبد اهلل الَقي 88- قراأُت بخطِّ االأَمرِي ُموؤَيَّد الدَّ

]الكامل[  

الــَكــرى ــ�ــصَ  ــنَ ــتَ اْق كــلَّــمــا  اأَينِّ  ـــنُّ  ـــُظ ــادااأَتَ ــع ــصْ ــنــي اإِ� ــْحــتَ ــنَ ـــاِل َم ـــي َطـــْيـــَف اخَل

ـــٌة ـــنَّ ِم ـــَك  ـــاِل ـــي َخ يف  مــــالَــــَك  ـــاداواهلِل  ــَك ملـــا بـَــِخـــْلـــَت وج ــن لـــو كــــاَن م

89- قراأُت بخطِّ ر�صيد بن منيع بن اأَبي احُل�صني الربكاتي:

ْت من ذي  ، يف يوم الثَّالثاء، ِلثماٍن وع�رسين َم�صَ
)2(

ولة ُولَد َن�رسْ بن حممود بن �صبل الدَّ

الَقْعدة، �صنة خم�ٍس واأَربعني واأَْرَبعمئة.

* * *

ًة،   مكرٌث، �صكن دم�صق مدَّ
ٌ
دنا خالد بن الوليد؛ �صاعر

ِّ
يَّة �صي �رَسان، من ذرِّ

ْ
د بن ن�رس بن �صغري اخلالدّي الَقي ))( اأَبو عبد اهلل، حممَّ

ين زنكي، ثم انتقل اإىِل حلب، وتوىل بها خزانة الكتب،  لطان نور الدِّ
ُّ

اعات بجامع دم�صق، ومدح ال�ص
ّ

وتوىّل اإِدارة ال�ص

ثم عاد اإىِل دم�صق وتويف بها �صنة 548هـ. تاريخ دم�صق 02/65) واخلريدة: ق�صم ال�صام )/96 و�صري الذهبي 224/20.

حًا؛ قتل �صنة  ، �صاحب حلب؛ متّلك �صنة 467هـ، وكان جواداً ممدَّ
ّ
)2( ن�رس بن حممود بن ن�رس بن �صالح بن مردا�س الكالبي

468هـ. تاريخ االإِ�صالم 0)/272 والوايف بالوفيات 87/27.

ري 8)/49): وفيها ]�صنة 468[ يوم عيد الفطر، �صكر ملك حلب ن�رس بن حممود، وركب 
ِّ

هبي يف ال�ص وقال االإِمام الَذَ  

كمان النازلني باحلا�رس، فرماه واحٌد ب�صهٍم يف حلقه، فقتله. الع�رس، واأَمر بنهب التُّ

Bn_3deem_Book.indb   123 8/3/11   9:26 AM



(25

 

]45اأ[ اجلزُء الثّامن
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]45ب[ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ولة اأُ�صامة بن ُمنقذ- رحمه اهلل- يف جَمموٍع له: 90- قراأُت بخطِّ االأَمري ُموؤَيَّد الدَّ

ين؛ فكان كلَّ  الِح والدِّ  رجٌل من الُعدول، َم�صهوٌر باخلرِي وال�صَّ
)((

كان مبدينة َكفرطاب

�صدقائه، و�صاأََلْتهم   ذلك امراأََته، �َصَكْتُه اإِىل اإِخواِنِه واأَ
َ
ليلٍة َيبوُل يف الفرا�ِس، فلّما اأَ�صجر

اأن ُيَعنِّفوُه على ذلك وَيْنَهوُه عنُه.

ْلَزمان 
َ
فجاوؤوا اإِليه والموُه، فقال: يا قوُم، ا�ْصَمعوا ُعذري، كلَّ ليلٍة َيجيُئني َرُجالن، َفي

اأَو  اأَبوُل،  ما  َفُقل:  اللَّيلَة،  جاءاَك  اإِذا  قالوا:  اأَبوَل.  حتى  َيدعان  فال  ُبْل،  يل:  ويقوالن 

ُتعطيان �صيئًا. قال: اأَفعُل.

فناَم تلك اللَّيلة، واأَ�صبَح وقد َخرَي يف الفرا�ِس؛ ف�صاَحت امراأَُته َوَوْلَوَلت، وجاءت اإىِل 

َفتهم ما كاَن منه؛ فجاوؤوُه وَعنَّفوُه.
َّ
اإخوانِه ُم�صَت�رسَخًة، وَعر

 باللَّوِم، اأَمل َتقولوا يل: اإِذا جاءاَك وقاال لك: ُبْل، ُقل: ما اأَبوُل 
َّ
فقال: يا قوم، ال َتْعَجلوا علي

اأَو ُتعطيان �صيئًا؟ قالوا: نعم. قال: فاإِنَّهما جاءان ]46اأ[ وقاال يل: ُبْل. قلُت: ما اأَبوُل اأَو 

يّف، َفَفَتحاُه واأَخرجا يل من  رْيَ ينا اإِىل ُدّكاِن َخَلف ال�صَّ ُتعطيان �صيئًا. فقاال: �رِسْ مَعنا. فم�صَ

�ِس قد جاوؤونا، فانهزمنا 
َ

ًَّة، فيها مئُة ديناٍر اأَْعَطيان اإِّياها؛ واإِذا رجاُل الَع�ص ندوِقِه �رسُ �صُ

دي، وجاء 
َ
قان وَطلعا، وقاال: هاِت َيَدك. فاأَخَذ اأَحُدهما ِبي

َ
ب

َ
ِغ، ف�ص

ْ
ِوجئنا اإِىل ُدّكان ال�صب

�ِس، فاأَخَذ ِبرجلي واأَنا �صاعٌد، فَتجاذبان؛ فقال �صاحبي من اأَعلى 
َ

رجُل من رجاِل الَع�ص

. ن، فاأ�صاَبني ما قد َعلمتمُ
َ
 عليه! فَخريُت عليِه كما اأََمر

َ
طِح: اْخر

َّ
ال�ص

غرَي اأَنَّه ما عاَد باَل يف الفرا�ِس!!

واهلُل  ُمرَهف،  ولِدِه  بخطِّ  ظنُّه 
واأَ باإِمالِئِه،  الأُ�صامَة  ُكِتَب  مّما  املجموع،  هذا  يف  وقراأُت   -9(

اأَعلم:

ة النُّعمان وحلب. معجم البلدان470/4. َّ
))( كفرطاب: بلدٌة بني معر
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داخَل  ُت 
ُ
َيْنب رجٌل،  فيهم  كان  اأَنَّه  هرزورّي:  ال�صَّ بني  ادِة 

ّ
بال�ص َيلوُذ  َمن  بع�ُس  ثني  حدَّ

ًة قبَل اأن َيتكاَمَل الَقْلُع، فراأَى يف  دَّ  من اأَمِلِه �صِ
َ

، فكان َيْقَلُعُه؛ فاإِذا طلَع َلِقي
ُ
َعر اأَجفاِنِه ال�صَّ

 
)((

ازياجن
ّ
َمناِمِه قائاًل يقوُل لُه: ُخْذ من التُّوتياء املراريني ثالثة ع�رس درهمًا، ومن ]46ب[ الر

م�ِس  ال�صَّ بنَي  واْتركُه  َغمرُه،  خال�ٍس  َوْرٍد  ماِء  يف  اجلميَع  واْنَقِع  ون�صٍف،  درهٍم  وزَن 

ازياجن عنه، وُدقَّ التُّوتياَء دّقًا ناعمًا، واأَ�صْف 
ّ
لِّ اإِىل اأن َين�صَف ماُء الَورِد، ثم اْرِم الر والظِّ

يح، ون�صَف درهم �ص�صمك، ثم 
ِّ
 َنباٍت، ون�صَف درهم عوَد الر

َ
ر اإِليه َع�رَسَة دراهم �ُصكَّ

َعِر، يف كلِّ َعنْيٍ ثالثَة اأَمياٍل، و�ُصدَّ العنَي،  ا�ْصَحْقُه ناِعمًا، واْنُخْلُه، واكتِحْل بِه بعد َقلِع ال�صَّ

ُت فيها باإِذِن اهلل تعاىل. 
ُ
 ال َيعوُد َيْنب

َ
َعر داِد؛ فاإنَّ ال�صَّ وادُخِل احلّماَم عند َحلِّ العنِي من ال�صَّ

.
َ
ففعَل ذلك، فكان كما َذَكر

)9- اأَخربن والدي رحمه اهلل- اأَظنُّه عن اأَبيه- قال:

كاَن بع�ُس االأَعياِن بحلب ُمَتَولِّيًا اأَوقاَف جاِمِعها، فجاَءُه اإِن�صاٌن يف اللَّيِل، َدقَّ عليِه باَبُه؛ 

َبٍة وطاَعٍة.
ْ
�صًا فيه اأَلُف ديناٍر، وقال له: ا�رسْف هذا يف باِب ُقر

ْ
فلّما خرَج اإِليه، ناَوَلُه ِكي

للماِء،  ]47اأ[  كبرياً  َنعًا  َم�صْ بجامِع حلَب  َيعمَل  اأن  لُه  فوَقَع  فيها،  ُفُه  ِ َي�رسْ ِجَهٍة   يف 
َ
فاأَفكر

وَم كانوا كثرياً ما َيح�رسون حلَب ِحينئٍذ، وَيحتاجون اإىِل 
ُّ
حِلاجِة اأَهل حلب اإِليه؛ فاإنَّ الر

ذخاِئِر املاِء ب�صبِب ذلك.

 .
َّ
َنِع الكبرِي، الذي هو يف و�صِط اجلامِع؛ وَنَفَدِت االأَلُف دينار ومل َيِتم ف�رَسَع يف َعَمِل املَ�صْ

َنِع، وقد اأَكَلُه؛  مواَل اجلامِع يف هذا املَ�صْ نِّعوَن عليِه، ويقولون: قد اأَنفَق اأَ وجعَل الّنا�ُس ُي�صَ

َه هذا من اأَقواِلهم.
َ
وما اأَ�ْصب

ُمْغَتّمًا ب�صبب ذلك، وجل�س يف دارِه وهو  راً   ُمَفكِّ
َ

َنَفَدِت االأَلُف ديناٍر، َبقي قال: فلّما 

ِنِه، فناَوَلُه كي�صًا اآخر فيه 
ْ
جَل ِبَعي

َّ
، فخرَج فوجَد ذلك الر �صديُد الِفكِر؛ فاإِذا بالباِب ُيَدقُّ

 َعَمَلَك بهذا، ومهما اْحَتْجَت يف ذلك �صاَعْدناَك فيه.
ْ
اأَلُف ديناٍر، وقال لُه: مَتِّم

ُه باحِل�صاِب؛ فَعمَل 
َ
ناعاُت اإِىل �صاحِب حلَب، فطاَلب َنِع، وُرِفَعِت ال�صَّ قال: فاأَمَتَّ َعَمَل املَ�صْ

ة. 
َ
ْمر ازياجن: نباٌت، يعرف يف بالد ال�صام با�صم ال�صُّ

ّ
))( الر
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ا  َنِع؛ ف�صاأَلُه عن ذلك، فقال: ذلَك اإِنَّ ِح�صاَب اجلامِع، ومل ُيوِرْد �صيئًا مّما َغرَمُه على املَ�صْ

َة. َد اْبِتغاَء ثواِب اهلل؛ وحكى له الِق�صَّ ُعِمَل من ماِل َمن َق�صَ

]املتقارب[  :
)((

)9- ]47ب[ اأَن�صَدن والدي - رحمُه اهلل- لبع�صهم

ــى ــت ــَف ال ــــاَت  ــــق ِث اإِنَّ  ــدوالَــــَعــــْمــــُرَك  ــاَع ــص � ـــَدُه  ـــاَع ـــص � ــــُر  ْه ــــدَّ ال اإِذا 

ـــمـــوُه ـــَل اأَ�ـــصْ ــــــــُرُه  َدْه خـــانَـــُه  ـــــــُدواإِن  واِح لــــــُه  ـــْم  ـــه ـــن م ـــــَق  ـــــْب يَ ومل 

ـــ�ـــصَ َـــِريْ امل اأَنَّ  ـــُم  ـــَل ـــْع يُ كـــــاَن  ــــُدولــــو  ـــــــا عــــــــــــاَدُه عــــائ َيـــــــــــوُت مَل

، قال: اأَن�صَدن اإِْن�صاٌن 
ُّ
ين، اأَحمد بن عمر بن اخلّفاف، الكاتُب احَلَلبي  الدِّ

ُ
94- اأَن�صَدن �صم�س

]الطويل[ ِه بحلب، َي�صكو حاَله:  ، عليِه اأَطماٌر َرثٌََّة، لنف�صِ
ٍّ
َمْغِربي

يل ــاَد  جَل الَغماَم  اأَ�ْصتَ�ْصقي  ِجــْئــُت  ــِقولــو  ــَدفِّ ــتَ ُ امل ـــِلـــِه  َوبْ مــن  الَغ�صى  ــِر  ــْم ــَج ِب

ــَورى ال على  ِمنِّي  التَّْعذيُر  َم  ُق�صِ ــِقولــو  ــَوفَّ ــُت ُكـــلَّ ُم ــصْ ــ� ــَح ــم، اأَنْ ــِه ــِع ــَم ــاأَْج ِب

اخلفيف[ ]جمزوء   :
)2(

، لبع�صهم
ّ
95- اأَن�صَدن اأَحمد بن م�صعود املو�صلي

ـــــْو َط اأَكــــــــــــوَن  اأن  ـــــُه�ـــصـــاَمـــنـــي  ـــــتُ ـــــْن ـــــُك َف ــــــــــِه  ــــــــــَديْ يَ َع 

ــــ ـــْي ـــَل ى ُمــــْهــــَجــــتــــي ِب
َ

ـــــــرت ــــــــٍل َفـــــِبـــــْعـــــتُـــــُهوا�ـــــــصْ ــــــِة َو�ــــــــصْ ــــــَل ـ

ــــــْك ــــــصُ ـــــــا اأَ� ـــــــا وم ـــــــن ْق َ َ
ـــــــرت ــــــُهواْف ــــــتُ ــــــْن َغــــــبَ ـــــــــــــــــــاأَينِّ  ِب ُك 

]الكامل[  :
)((

، لبع�صهم
ّ
96- ]48اأ[ واأَن�صَدن اأَحمد بن م�صعود بن �صّداد املو�صلي

ًة ــُب َمـــرَّ ــتُ ــْك يَ ـــْوِح  ـــلَّ ــا ِبــِهَوَراأَيْــــتُــــُه يف ال ــص ــُر� ـــُه ِب ـــحـــو َخـــطَّ َغــَلــطــاً، وَيْ

ر االأَبيات يف الفقرة ذات 
ّ
د بن القا�صم بن عبيد اهلل، يف الوايف بالوفيات 9/4)). و�صتكر ))( االأَبيات للوزير اأَبي جعفر، حممَّ

الرقم 206.

، امللّقب بالّذكي؛ �صيخ ح�صٌن، دمث االأَخالق؛ تويف �صنة ))6هـ. بغية الطلب )/40)).
ّ
ّفار املو�صلي )2( اأَبو الّعبا�س، ال�صّ

ائي( 
ّ
امر

ّ
))( البيتان لك�صاجم، يف ديوان املعان 828/2 واأَح�صن ما �صمعت 96 وَمن غاب عنه املطرب 0) )�صعالن( 50 )ال�ص

وديوانه )).

وبال ن�صبة، يف املحب واملحبوب 60/2 وبغية الطلب )/)4)).  
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((0

حيَفٌة �صَ ذاَك  ــَد  عــن اأَينِّ  ــِهَفـــــــَوِدْدُت  ــواِب ــصَ ــ� ل ـــدي  ـــْهـــتَ يَ ل  ــــــــــُه  َوَوِدْدتُ

]الوافر[  :
)((

97- واأَن�صَدن اأَي�صًا لبع�صهم

ـــــداِل ِج ذا  َفــقــيــهــاً  ــــــِه  ِبِ ـــُت  ـــْي ـــِل لِلبُ ـــِل وبـــــالـــــدَّ ـــي ل ـــدَّ ـــال يُــــنــــاِظــــُر ب

ـــــَو ِحــلٌّ ــُه َوْه ــن ـــَل م ــاِلَطــَلــْبــُت الـــَو�ـــصْ ــص ــِو�  عــن ال
ُّ
ــي ــب ــنَّ ــى ال ــه َفـــقـــال: نَ

َة يف 
َ
 العراقي، قال: اأَن�صَدن بع�ُس اأَ�صحاِبنا، قال: اأَن�صَدن ابن َطِلب

ّ
98- اأَن�صَدن هبُة اهلل بن علي

]الب�صيط[  :
)2(

 القاِئَل
ِّ
م

َ
اخلاِل، ومل ُي�ص

ٍ ــ�ــرصَ ــن ِق ـــواَد اخلــــاِل ع َّ �ـــصَ َ
ــن ــصَ ــ� َغــَلــطــال َتْ ــرِه  ــوي ــصْ ــ� تَ اأو  ــبــيــعــِة  الــطَّ ـــَن  م

ــــداِر حـــَن َجـــرى ــــْق ـــُم املِ ـــَل ــــــا َق ــطــاواإِنَّ ــَق نَ ِه  ــــــدِّ َخ ـــِه يف  ـــِب ــــوِن حـــاِج ــــنُ ِب

]48ب[  اإىِل  َتوقيعًا  له  َع  َوقَّ وقد  َع�رِسِه،  َخليفِة  يف   ،
)((

اأَْفَلح البن  ينّي  ِ امِل�رسْ بع�ُس  اأَن�صَدن   -99

]الب�صيط[  :
)4(

ُه النُّواُب بالَقبوِل الوزيِر، فلم َيَتَلقَّ

َكــَرمــاً يل  َوقَّـــْعـــَت  قــد  اهلِل  ــَة  ــَف ــي ــل ــُهَخ ــُم ــمِّ ــتَ يُ َمــــِن  ولــكــْن  الـــوزيـــِر،  اإِىل 

ــُذُه ــِب ــْن ــكِّ يَ ــالــ�ــصَ ــُه ب ــتُ ــْئ ـــن ِج يَ�ْصِتُمُهَفـــُكـــلُّ َم ــَك  الــ�ــصَّ ـــاأَنَّ  ك احَلــ�ــصــاِة،  ــَذ  ــْب نَ

ــِه ِب ــَت  ــْم ــِل َع ــد  ق هـــذا  كـــاَن  اإِْن  ــــاآِه  ــُهف ــُم ــَل ــْع تَ ــَت  ــ�ــصْ ل هـــذا  كـــان  اإِْن  واآِه 

 ،
)5(

ُّ
ّ التَّنوخي

ن بن علي
ّ

ود بن املح�ص ين، اأَبو الف�صل، عبد املُح�صن بن حمُّ 00)- اأَن�صَدن اأَمنُي الدِّ

]الكامل[  :
)6(

ِه بدم�صق  الكاتُب، لنف�صِ
ُّ
احَلَلبي

حر )8) وخال�صة االأَثر 4/)502-50.
ِّ

))( البيتان بال ن�صبة يف ملح ال�ص

)2( البيتان للحي�س بي�س، يف التذكرة الفخرية )))، ولي�صا يف ديوانه.

))( اأَبو القا�صم، جمال امللك، علي بن اأَفلح العب�صي، ال�صاعر البغدادّي، تويف �صنة 6)5هـ. �صري الّذهبي 20/)).

)4( ديوانه 54 عن تذكرة ابن العدمي.

يُّوبي وغريه 
ه للعلم ورغبته فيه، اأو�صاله اإىِل اأن كتب للملك املعظم االأَ

َّ
ًا يقطع احلجارة، ويرتزق بها؛ ولكن حب

ّ
 )5( كان عامي

من االأُمراء، وقال ال�صعر واأَجاد، و�صنف كتبًا عجيبًة؛ تويف �صنة )64هـ. قالئد اجلمان 4/)9 وتاريخ االإ�صالم 4)/)45 

رَي )5/2)2 والوايف بالوفيات 9)/8)).
ِّ

وال�ص

)6( البيتان له يف قالئد اجلمان)/)0).
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(((

َحــواِجــِب  
ِّ
ي ِق�صِ عن  ـــوؤادي  ُف ــَقــْت  الـــواِجـــِبَر�ــصَ  َ ْ

َغــــر ويِفَّ  ــِه  ــي ف ــَن  ــْل ــَع ــْف يَ

ــدا بَ ـــد  وق َزجَّ  الأَ ــهــا  ــبَ حــاِج ـــكـــاأَنَّ  ــنــاَعــُة كــاِتــِبف ـــــُه �ــصِ ـــــاَدتْ ـــــوٌن اأَج نُ

الب�صيط[ ]خملع   
:

)((
�صَهب ِه، يف ُغالٍم راكٍب اأَ )0)- واأَن�صَدن اأَي�صًا لنف�صِ

ــــــَة اجَلـــــمـــــاِل ــــــلَّ ـــــــصٍ ُح ـــــــ� لِلولِب ــــــــدَّ ال ــــِة  ــــيَ ــــْل ِح يف  ــــصُ  ــــ� ــــْي َيِ

ـــصِ حــاِجــبــاُه ـــْو� ـــَق ـــن ال ــــاِلاأَْغـــــنَـــــْت ع ــــب ــــنِّ وُمـــــْقـــــَلـــــتـــــاُه عـــــــِن ال

ــٌث ــْي لَ ــُه  مــن ــَص  ــا� ــنّ ال �ـــصَ  واْفـــرَتَ ــــــزاِل]49اأ[   َغ
ْ
ــــُر عــــن ُمــــْقــــَلــــتَــــي ــــُظ ــــْن يَ

ـــنـــا: ـــُقـــْل ـــــَهـــــٍب َف ــــــرَّ عـــلـــى اأَ�ـــــصْ اجَلـــــــــاِلَم ذو  اهللُ  ــــــــارَك  تَــــــــبَ

ــثــيــٍب َك ــَن يف  الــُغــ�ــصْ اأَنْــــبَــــَت  ـــاِلَمــــن  ـــِه ـــل ــــْبــــَح ل ــــَر الــــ�ــــصُّ ــــخَّ ــــصَ و�

عبد  بن  د  حممَّ بخطِّ   ،
ّ
النَُّجرْيَمي يعقوب  بن  يو�صف  يعقوب،  اأَبي  )اأَمايل(  يف  قراأُت   -(0(

د  ثني ابُن �َصيف- َيعني اأَبا القا�صم، عمر بن حممَّ ، قال: حدَّ
ّ
َبعي

َّ
حمن بن ُعبيد اهلل الر

َّ
الر

:
)2(

بن �َصيف البغدادّي- قال

تٍّ  �صِ �صنة  وَمولُدُه  ومئتني؛  وثمانني  خم�ٍس  �صنة  ل  وَّ
اأَ يف  ُعباَدة،  اأَبو  ْحُتيُّ 

ُ
الب ماَت 

وِمئتني.

:
)((

)0)- نقلُت بخطَّ بع�ِس املُْنِقِذيِّني، عن ظهِر كتاٍب

ة، حاِئكًا، ا�صمُه يو�صف؛ َفم�صى اإِىل بغداد، وَقراأَ  َ يخ اأَبي عبد اهلل، ابن املَُنريِّ كان والُد ال�صَّ

بيان، وُيْقرُئ الُقراآن. بها الِعْلَم، وعاَد اإىِل كفر طاب، فقعَد ُيعلُِّم ال�صِّ

املُباَيَنِة  من  ]49ب[  بيَنهما  وكان  لِح، 
ْ
ي �صَ

االأُ بابن  ُيعرُف  ُمَعلٌِّم  بكفرطاب  ذاك  اإِْذ  وكان 

))( االأَبيات له يف قالئد اجلمان 4/)0).

)2( كذا يف تاريخ بغداد 5)/625 واأَخبار البحتي 92). ويف �صنة والدته خالف، بني 200 اأَو 205 اأَو 206 هـ. وكذلك وفاته 

�صنة )28 وقيل: 284 وقيل: 285.  و�صّحح ابن خّلكان وفاته �صنة 284هـ. خمت�رس تاريخ دم�صق 0/26)) ووفيات االأعيان 

28/6 والوايف بالوفيات 465/27.

))( اخلرب وبيتا ابن االأُ�صيلح، يف بغية الطلب 0/4)9). 

وبيتا ابن املنرّية، يف معاهد التن�صي�س )/)25 لبع�س املعّلمني ببلخ!، وبال ن�صبة، يف عقد اجلمان )/92).   
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((2

هذِه  لِح 
ْ
ي �صَ

االأُ ابُن  فَعِمَل  املَُعلِّمني؛  بنَي  تكوَن  اأَن  العاَدُة  ِت 
َ
َجر كما  واملُ�صاَحَنِة، 

]اخلفيف[ االأبيات: 

ـــــــاِم الأَن يف  حلـــائـــِك  ــــٍل  ــــْق َع بــــِزمــــاِماأَيُّ  نَـــــْحـــــَوُه  ــــَد  ــــْي ِق ـــــو  ول ل 

ـــ ــْي ــِب ـــــاِزٌل مــع اجِلــــنِّ يف ال ــُه ن ــُف ــصْ ــ� ـــاِمِن ـــي ــــٌد مــــن ِق ــــاِع ــــِه ق ــــْي ــــاِق ــــــِر وب

الكامل[ ]جمزوء  فبَلَغْت يو�صَف، فَعمَل فيه: 

ـــــ ــــْي ــــَق ــــاِف َ اخل ْ
ــــــــــن ـــْممـــــا طـــــــــاَر بَ ـــلِّ ـــَع ـــــــــلُّ َعــــْقــــًا مــــن ُم ـــــِن اأََق ـ

ـــنـــا الـــ�ـــصِّ يف  ـــــا  ـــــن ـــــْل َدَخ ــــد  ــــق ـــلِّـــْمول �ـــصَ َربِّ  َقـــــريـــــٍب،  مــــن  َعــــــِة 

ابن  د،  حممَّ بن  خالد  بن  يحيى  جعفر،  اأَبو  ين،  الدِّ �صهاُب  الكبرُي،  ْدُر  ال�صَّ اأَن�صَدن   -(04

 
)2(

الّظاهر امللِك  ِه يف  لنف�صِ ُين�صُد   ،
)((

ّ
املَْغربي َخروف  بن   

َّ
علي �صمعُت  قال:  �رَساّن، 

ْ
الَقي

]املتدارك[ رحمُه اهلل: 

ـــِب ـــــــَع َعــــــْلــــــَوَة بـــالـــُكـــثُ ـــــــراِب ـــِك عـــن َكـــثـَــَباأََم ـــاتُ ـــَر�ـــص ـــْت َع ـــثَ ـــْي ِغ

ْهــــ ُ ِلــبــا�ــَص الـــزَّ ْ
ـــِكـــِبوَكـــ�ـــصـــاِك الـــَعـــ�ـــرص ـــــــَدرِّ الـــَقـــْطـــِر املـُــْنـــ�ـــصَ ــــِر ِب ـ

ــتَــَحــَفــْت والْ ُحـــوذانـُــِك  ــفــا  َو�ــصَ ــِب]50اأ[  ــصُ ــ� ــُع ـــَة ال ـــْنـــُد�ـــصَ ـــِك �ـــصُ ـــاتُ ـــب َجـــنَ

َنْ حــــتّــــى  َنـّـــــــاُمــــــــِك  ـــِبوَزكــــــــــا  والـــِهـــ�ـــصَ ِوهـــــــــاِدِك   ِّ
ــــ�ــــرصِ ِب َم 

ــا ــب ـــِك نـَــ�ـــصـــيـــُم �ــصَ ـــي ـــِبوتَــــــنــــــاَوَح ف ـــَق احِل َمـــــدى  ــــــاِك  ُرب ــــِر  ــــَزْه ِب ِك 

ــى ــ�ــص ـــِك َم ـــي ـــــاٍن ف ـــــَزم ـــــــــــِرْم ِب يَـــِطـــِباأَْك مل  ــــــَدِك  ــــــْع بَ ــــ�ــــصٍ  ــــَعــــْي وِب

ــــ ـــْم ـــُع ال ــــــَوىّل  ــــــتَ َف َوىّل  ـــــُر وواَفــــــــْت واِفـــــــــَدُة احَلــــــَرِبَزَمـــــــــٍن 

ذايّف، ال�صاعر املطبوع؛ ن�صاأَ 
ْ
، الَقي

ّ
، الُقرطبي

ّ
د بن يو�صف، القي�صي  بن حممَّ

ّ
))( هو ابن خروف ال�صاعر: اأَبو احل�صن، علي

د بني حلب واملو�صل؛ تويف بحلب متّديًا يف بئٍر قبيل  يف قرطبة، ورحل قبل اأن يعظم ا�صتهاره اإِىل امل�رسق، فكان يتدَّ

لة 9/2)) والغ�صون اليافعة 8)) )نقاًل عن تاريخ حلب البن العدمي( وزاد امل�صافر 62 وقالئد اجلمان  620هـ. �صلة ال�صّ

د. لذا وجب التنبيه. 298/4. وكثرياً ما يختلط ا�صمه يف امل�صادر بابن خروف الّنحوي؛ اأَبي احل�صن علي بن حممَّ

يُّوب.
ين، غازي بن يو�صف بن اأَ )2( هو امللك الّظاهر، غياث الدِّ
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(((

ـــ ــْي ــصَّ ــ� ـــاٍب َقـــْبـــَل ُحـــلـــوِل ال ـــب ـــصَ ـــِبَو� ـــ�ـــصَ يُ مل  َهــــــمٍّ  �ــــصــــاِئــــِب  ـــــِب  ـ

ـــــًة ـــــَل ـــــدي ِبـــــِربـــــاِعـــــِك اآِه ـــــْه ـــِبَع ـــِغ تَ مل  ِبــــقــــاِعــــِك  ـــصِ  ـــو� ـــم ـــصُ و�

ـــــَرِة الْــــ ـــاٍن طـــــاِه ـــص ـــ� ـــِبمـــن كــــلِّ َح ـــصَ ـــ� ـــــِة احَل بَ ـــــذَّ ـــــَه ــــــــــــاِل ُم اأَْذي

ــفــاً ــِل ـــفـــاً، ولـَــــــَوْت �ــصَ ــــــــْت َكـــِل ــِباأَْولَ ــَو�ــصِ ــَد ال ــصَ ــ� ــَقــمــاً َج ــْت �ــصَ ــصَ ــ� وَك

منها يف املَْدِح:

ـــَح ُعـــــوُد الْــــ ـــبَ ـــصْ ـــُر اأَ� ـــاِه ـــّظ ــــِبلـــول ال ــــَط ـــــَن احَل ـــِل يـُــــَعـــــدُّ م ـــصْ ـــ� ـــَف ـ

ــٌص ــِر� َم ــٌل  ــَط بَ �ـــٌص،  ِ
َ

�ـــرص ــٌث  ــْي لَ ـــِب))(]50ب[  ـــَج ـــَع ـــُر ال ـــْح ، بَ ـــٌظ نَــــُد�ــــصٌ ـــِق يَ

ــــــَك والآمــــــــا ــــــتُ ــــــْي بيَمــــــــــولَي اأَتَ ـــُف  ـــْعـــ�ـــصِ تَ ــاً  ــث ــي ــث َح ــــَك  ــــي اإِل ُل 

ــــــداٍد َوَطــــنــــي ــــــْغ ــــِة بَ ــــبَ ــــَحــــْل ــــِب ــــِبَف ــــَل َح يف  ُمــــقــــيــــٌم  وَهـــــــــــواَي 

ـــ ــ�ــصْ ــَف َدِبلـــــولَك لـَــِهـــْيـــ�ـــصَ َجـــنـــاُح ال الأَ قــــاِدَمــــُة  ـــْت  ـــصَّ ـــ� وُح ــــِل  ـ

ـــَك بـــــَن الـــنـّــا ـــِل ـــصْ ـــ� ــــــُل َف ــــــوؤَمِّ ـــِخـــِبوُم يَ مل  ـــــَك  ـــــْذِل بَ ــــــي  وراج ــــصِ  �

اأَخو  يج، وهو 
َ
ُفر ابن  ين،  الدِّ  

ُ
يقاُل له: �صم�س ُبيوتها امل�صهورة،  05)- كاَن ِبحماَة رجٌل من 

َب  وُلقِّ اأَلفاِظِه،  يف  وَتعاَجمَ  بالِفْقِه،  وا�صتَغَل  الَعَجِم،  ىل  اإِ  
َ
�صافر قد  وكاَن  �َصّماه؛  وزيٍر 

ان ر�صواًل اإِىل امللك االأَ�رسِف.
ّ
ًة ِبَحر

َّ
�صدرجهان؛ وراأَيُته مر

ِ اإِفال�ٍس  ًة يف حَمْ�رسَ
َّ
ون، اأَنَّه كتَب مر ين، عبد العزيز بن اأَبي َع�رسْ فحكى يَل القا�صي عزُّ الدِّ

َخُتها: اأَ�صهُد مِبَ�صموِنِه، وعلى ما قيَل فيه، بل وِبكوِنِه- اأَْعني 
ْ

لرجٍل بحماَة، �َصهادًة ُن�ص

َهْدنا اإِاّل مبا َعِلْمنا. وكتَب فالن. �صوراً؛ وما �صِ
ْ
هذا اأَبا الف�صل- اأَْع�رَسَ واأَقلَّ َمي

ًة،  ُمدَّ ِبها  عندنا  واأَقام  حلَب،  علينا  قدَم  قد  ُفريج،  ابن  ين،  الدِّ َزْيُن  اأَخوه  وكاَن  ])5اأ[ 

ه:  ، وكتَب بخطِّ ٍ ًة لرجٍل يف حم�رسَ
َّ
هَد مر َف�صَ هِد؛  ِك والزُّ

ُّ
لِلتََّن�ص َبيِتِه، ُمظِهراً  ُمنقطعًا يف 

هادِة. هٍل لل�صَّ اأَ�صهُد بكذا وكذا، مع اأَنِّ اأَعلُم اأنَّني ل�صُت باأَ

. ، والَفِهمُ
ّ
وت اخلفي جُل ال�رّسيُع اال�صتماع لل�صَّ

َّ
))( النَُّد�س: الر
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((4

حمن بن علوان، قا�صي حلب، 
َّ
د، ابن عبد الر ين، اأَبو حممَّ قال يل القا�صي االإِمام زيُن الدِّ

ُه؛ مل اأَقبْل �َصهاَدَته فيه،   املح�رَس، و�َصهد فيه، وعاَيْنُت خطَّ
َّ
اأَدام اهلل اأَّيامه: فلّما َعر�س علي

.
)((

هادِة  اأَهاًل لل�صَّ
َ

وقلُت: قد اعتَف اأَنَّه لي�س

 بن هارون بن �صالح الَكفر بالطي، وذكر اأَنَّه من َبني اأَ�صد، وهو من اأَهل 
ُّ
 مكي

)2(
06)- اأَخربن

ه، عن �َصَلِفِه: ُنْقرة بني اأَ�َصد، قال: اأَخربن اأَبي هارون، عن جدِّ

الم- الذي على �صطح جبل نوايل- اإىِل 
َّ

اأَنَّ الّنا�َس كانوا مَيْ�صوَن من َمقام اإِبراهيم عليه ال�ص

يتون. َدة- وهي يف جبِل االأََح�ّس- يف ِظلِّ الزَّ
ْ
ُرَبي

ُة  َ َمْع�رسَ وفيها  اإاّل  اأَ�صٍد،  بني  ُنْقرِة  يف  قريٍة  من  ما  اأَنَّه  ذكرُه،  ما  ِة  حَّ �صِ على  ليُل  والدَّ

زيتون.

 هذه 
ُ
اأََتنظر ])5ب[  تّل حا�صد وبو�صال-:  فيما بني  الّطريق،  وقال يل- وقد �صاَدفُته يف 

فقال: هذه  نعم.  له:  فقلُت  باالأَرجام-؟  �صبيهٌة  ُمَدّوَرٌة  الت- وهي روابي �صغاٌر 
ْ
التَُّلي

وُر الَقْتلى الذين َقَتَلهم ابن ِمردا�س، حني اأَوقَع ِب�صاحِب حلب هاهنا.
ُ
قب

تلِّ حا�صٍد،  على  لولو،  ابن  ولة،  الدَّ ُمرت�صى   
َ

�س
َ
َكب مردا�س، حني  بن  �صالح  اإىِل  ُي�صري 

ها عن بع�ٍس؛  وهذِه االأَرجاُم يف َو�َصط القاِع الذي بني تلِّ حا�صِد وبو�صال، ُمتباعدٌة بع�صُ

ريِق منها َثالثٌة، وعن َي�صاِرِه �صبعَة ع�رَس. وَعَدْدُتها فكانَت ِع�رسين؛ عن مينِي الطَّ

َدُه  َق�صَ ملّا  ولِة،  الدَّ ُمرت�صى  اأَنَّ  واأَخربن  بذلك؛  اأَخربن  قد  اهلل  رحمُه  والدي  وكان   
 

اليهوَد  معُه  اأَخرَج  حتى  حلب،  هَل  واأَ  
َ
الع�صكر وجمَع  لُه،  َب  هَّ

تاأَ مردا�س،  بن  �صالح 

َيهوديًّا  معوا 
َ

َف�ص لولو،  ابن  ع�صكِر  اأَطراِف  اإِىل  و�صَل  �صالٍح   
َ
ع�صكر واأَنَّ  والنَّ�صارى؛ 

اآَخر  َخلُفه  واإِيّاك يكون  ر،  واْتاأَخَّ اْطَعُزْه  َظة، 
ْ
ُحَفي لُه: واَلك  يقوُل  اآخر، وهو  ُيخاطُب 

.
)((

َتك اإىِل الّدواِغيث
ْ
ْب َبي يْطَعْزك مِبْطعاِزِه، يَخغِّ

))( يف هام�س االأَ�صل بغري خّط ابن العدمي: اأَقول: هكذا ينبغي لقا�صي العدل اأَن يتوّرع؛ وما ق�صَد ال�ّصاهد بقوله هذا، اإِاّل 

، فحمل كالمه على ظاهره؛ واهلل اأَعلم. ِه عن الِكرْبِ حتقري نف�صِ

ه يف زبدة احللب )/205-204.  )2( اخلرب بن�صِّ

ب، بلفظ االأَلثغ. وال اأَدري 
ِّ
مح. ويحغِّب: يخر

ُّ
ه يف زبدة احللب، واطعزه: اطعنه. واملطعاز: لعّله الر ))( قول اليهودي بن�صّ
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((5

]52اأ[ وهذه اأَلفاٌظ َي�صتعمُلها اليهوُد فيما بيَنهم.

قال: فلّما �صمَع اأَ�صحاُب �صالٍح ذلك، طِمعوا فيهم، وقالوا: هوؤالء يهوٌد.

وهم، فَقَتلوا َمقتلًة عظيمًة، ومل يدخِل البلَد اإاّل القليُل.
ُ

�ص
َ
وكب

داِرها؛  طاِق  من  امراأٌَة  ْتُه 
َ
َفَنَظر �َصِلَم دخَل حلب،  َمن  بع�َس  اأَنَّ  َبَلَغني  والدي:  قال يل 

، َرجعَت؟ فقال لها: ُدَبرْيُ َمن مل َيرجْع. فقالت لُه: ُدَبرْيُ

واْجتازوا  منها  َخرجوا  ملّا   �صاحِب حلب، 
َ
ع�صكر اأَنَّ  بالطي:   

َ
الَكْفر  

ّ
مّكي واأَخربن   -(07

نا واهلِل. فلّما انَتهوا اإِىل ُبو�صال، قالوا: �ُصِلْلنا واهلِل. َيعني: ُطِرْدنا؛ فلّما  ِبجربين، قالوا: ُجرِبْ

.
)((

ْدنا واهلِل. َفجرى َعليهم ما جرى ٍد، وَتراَءوا ِبها، قالوا: ُح�صِ اَنَتهوا اإىِل تّل حا�صِ

فالٌن  مب�رَس  ثني  حدَّ قال:   ،
ّ
املتنبي ثني  حدَّ ِجنِّي:  بن  عثمان  الفتح،  اأَبي  ِبَخطِّ  قراأُت   -(08

:
)2(

ثك بطريفٍة ان، قال: اأُحدِّ
ّ
، من اأَهل حر

ّ
الها�صمي

يتَك: ]الب�صيط[
ْ
ان- كتابًا، متثَّلُت فيه ِبب

ّ
كتبُت اإىِل امراأَتي- وهي بحر

ــــُن َوَط ول  ــــــٌل  اأَْه ل  الـــتَّـــَعـــلُّـــُل؟  ــُنِبَ  ــَك ــصَ � ول  ـــصٌ  ـــاأ� ك ول  ـــــدميٌ  نَ ول 

فاأَجاَبتني عن الكتاب، وقالت: ما اأَنت- واهلِل- كما َذكرتُه يف هذا البيت، وما ]52ب[ 

 يف هذِه الَق�صيدِة:
ُ
اأَنَت اإاّل كما قال ال�ّصاعر

ــًة لكُم ــصَ ــ� َوْح بــعــَد َرحــيــلــي  ــْرُت  ــِه ــصَ الَو�َصُن� ـــوى  واْرَع َمــريــري  ا�ْصتََمرَّ  ثم 

09)- قراأُت بخطِّ ابن ِجنِّي، قال:

ا اأَْعَمُله لهوؤالء املَْمدوحني؟ هوؤالء يكفيهم منُه   اإِنَّ
َ
ْعر  يومًا: اأََتُظنُّ اأَنَّ هذا ال�صِّ

ّ
قال يل املتنبي

َنُه. َتْح�صِ
ْ

ا اأَعملُه لَك ِلَت�ص �صرُي، واإِنَّ
َ
الي

ما معنى الّدواغيث!

))( زبدة احللب )/204.

بح املنبي 450 واأَخبار االأَذكياء 5)2. )2( عن الفتح الوهبي البن جنِّي 76). وعنه يتيمة الدهر )/8)) وال�صُّ

وخمت�رساً يف �رسح ديوان املتنبي، املن�صوب للعكربي 4/))2. وبيتا املتنبي يف ال�رسح املذكور 4/))2 و 7)2.   
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((6

م�صار، قال: 
ِّ

ّي ال�ص
ِّ
 بن اأَبي �صامل التَّنوخي املََعر

ّ
، ابن اأَبي علي

)((

ّ
0))- اأَن�صَدن اأَبو بكر احللبي

 ،
)((

ّ
، واأَبو بكر املَُجلِّد احلنفي

)2(
اأَن�صَدن خايل اأَبو القا�صم، ابن اأَبي عبد اهلل بن اأَبي النَّدى

، ُين�صُد 
)4(

نقيُب مدر�صة احلالويِّني، قاال: �َصمعنا اأَبا العالء، ابن اأَبي عبد اهلل بن اأَبي النَّدى

 مَملوٍك، دخل املدر�صة مع َموالُه، وعليِه ِلبا�ٌس اأَخ�رُس؛ فاقُتَح عليِه اأَن 
ٍّ
بي  يف �صَ

)5(
ِه لنف�صِ

]الكامل[ َيعمَل فيه �صعراً، فقال فيه َبديهًاً: 

ٍَة ُخــــ�ــــرصْ ـــــدا يف  بَ ــــا  ّ مل ـــــَكـــــْرتُـــــُه  ــاِناأَنْ ــص ــ� ــ�ــُص الأَْغ ــاِب ـــاَب: تــلــَك َم ـــاأَج ف

: �صاأَلُت والدتي عن ُعمر اأَخيها اأَبي العالء بن اأَبي النَّدى، فقالت: 
ّ
)))- قال يل اأَبو بكر احَلَلبي

 وع�رسون �صنًة.
)6(

تٌّ ])5اأ[ ُتويف ولُه من العمر �صِ

نًا، 
َ

َة، خرَج اأَخي اأَبو العالء، وكان �صاّبًا َح�ص
َّ
قال: وقالت يل والدتي: ملّا هجمَ الِفرجُن املََعر

ين- قد منَع النَّا�َس  - اأَو ابُنه نور الدِّ
)7(

ة؛ وكان اأَتاَبك َزنكي
َّ
و�صابٌّ اآخر معُه من اأَهِل املعر

�صاّبان،  نحُن  لُه، وقاال:  لها؛ فجاءا ووَقفا  َتْقِوَيًة  َزَر 
ْ
�َصي َينـزلوا  واأَن  َيدخلوا حلَب،  اأَن 

َزَر؛ فاأِذَن لهما يف دخول حلب.
ْ
ي ونخاُف اأَن َنوَت ِب�صَ

هذه الَهْجَمة لي�صت الَهْجَمَة امل�صهورة. واهلل اأَعلم.

م�صار هذا بحلب، يف �صهر ذي القعدة، من �صنة اثنتني وثالثني و�صّتمئة.
ّ

))( يف الهام�س: تويف اأَبو بكر احللبي ال�ص

م�صار يف اخل�رس 
ّ

 املولد واملن�صاأ، ال�ص
ّ
ّي االأَ�صل، احللبي

ّ
وهو كذلك يف ترجمته، يف بغية الطلب 0)/57)4. وقال: املعر  

 ح�صن ال�صعر، اأَدركُته بحلب، وح�رسُته، و�صمعُت منه �صيئًا من �صعره و�صعر غريه.
ٌ
بباب اجلنان بحلب؛ �صاعر

)2( املعرّي التنوخي، اأَخو اأبي العالء االآتي ذكره؛ كان مقيمًا بحلب، تويف يف حدود 0)6 هـ. بغية الطلب 0)/)458.

 
ّ
))( كان من جملة الفقهاء باملدر�صة احلالوية بحلب، وكان نقيبهم، وكان يجّلد الكتب يف بيته باملدر�صة، وكان �صيخًا بهي

�ٌس. بغية الطلب 0)/67)4.
ْ
املنظر، عنده حما�رسٌة وَكي

ن. بغية الطلب 0)/4546.
ّ

ّي، وا�صمه املح�ص
ّ
)4( املعر

)5( قال ابن العدمي: وروى لنا اأَبو بكر بن اأَبي علي التنوخي بيتني من �صعر اأَبي النَّدى، وقد ذكرناهما يف ترجمة اأَبي العالء 

ن فيما مل يطبع من بغية الطلب. وقال العماد يف )اخلريدة: ق�صم ال�صام 
ّ

ن. بغية الطلب 0)/68)4. وترجمة املح�ص
ّ

املح�ص

ٍف وخم�صني 
ّ
وّي؛ تويف �صنة ني

َّ
ويَّة، �صحيح الر َّ

 فقيٌه جميٌد، كان يف الّذكاء عدمي ال�صبيه، �صمح البديهة والر
ٌ
2/)7(: �صاعر

وخم�صمئة، وله حدود خم�س وع�رسين �صنة؛ ولو عا�س لكان اآيًة. 

)6( يف االأ�صل: �صّتة.....!

ين زنكي، رحمه اهلل.  )7( هو عماد الدِّ
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((7

نًا: 
ْ
، رقعًة من �صعرِه يطلُب فيها ِتب

)((

ّ
ين، القا�صم بن القا�صم الوا�صطي )))- كتَب اإِيلِّ كمال الدِّ

]املجتث[  

اً ْ
ــــــــُر ِتــــــــــرب ــــــــِق ـــــــــَت َتْ ــــنــــامـــــــــاِزلْ ــــْب ـــــُب ِت ـــــل ـــــط ــــــــُن نَ ــــــــْح ونَ

ـــــــ ــــــِد تُـــْبـــنـــىولـــــــِلـــــــكـــــــراِم تُـــــ�ـــــصـــــاُد الْ ــــــْم ــــــاحَل ــــى وب ــــل ــــُع ـ

ـــْهـــمـــاً ـــــــد َرَمـــــــْيـــــــنـــــــاَك �ـــصَ ــــاوق ــــن ــــْب ــــصَ مـــــــــَن املـَــــــــديـــــــــِح و�

ـــ ــْي ـــا َغ ــــَد ي ــــْع ـــرى اجَل
َّ
ـــِق الـــثــــ ـــافـــا�ـــصْ ـــن ـــْب ـــــٍب و�ـــصِ ـــــدي ــــــلِّ َج ــــــَث ك ـ

داٍع كـــــــمـــــــاِلـــــــَك  ــــــنــــــافــــــفــــــي  ــــــا فــــــاأََجــــــْب ــــــن ــــــــــــا ِب َدع

د بن احل�صن  بو بكر، حممَّ : اأَن�صَد اأَ
)2(

ه )))- اأَنباأَن احل�صن بن حمدون البغدادّي، ونقلُته من خطِّ

]الطويل[ بن ُدريد بن عتاهية االأَ�ْصدّي، لبع�ِس ِحْمرَي: 

ــْب واه امِّ  ــِر  ــْظ بَ عنَد  ــكــي  اأَب ـــُت  ِزلْ ــــي وُزبِّـــــي �ــصــائــْبمــا  ـــعـــي عــلــى ُزبِّ وَدَم

ــــــُدُب اأَيْــَريْــهــا وِتــْلــَك احلــقــاِئــْب])5ب[ َعِجْبُت حِلُ�ْصِن الَفْقَحتَْنِ على اخُل�صى واأَنْ

َقــْرَقــرى بَــْطــِن  من  ــْوُب  الــِقــلَّ لها  ــَح  ــْي اجَلــواِلــْباأُِت البَعيَد  َء 
ْ
ي ال�صَّ يَْجُلُب  وقــد 

ـــٍب واِه اأُمِّ  على  ــي  ــكِّ بَ ــا  ُجــْحــَمــتَ فــيَــا 
ــِة ِقــلَّــْوٍب ِبـــاإِْحـــدى املـــذاِنـــْب))( ــَل ــْي اأَِك

ِعجاِنها ــُف  ِنــ�ــصْ اإِلّ  ِمــْنــهــا  ــَق  ــْب يَ واِئـــْبفــلــْم  ٌَة ِمــْنــهــا واإِْحـــــدى الـــذَّ َ
ــْنــرت و�ــصُ

ُة.
َ
: اللِّْحي بُّ ٍء. والزُّ

ْ
: َبْظراً، وما َنتاأَ من �َصي ي الَقرْبَ مِّ َ

قال ابُن ُدريد: ِحْمرَيُ ُت�ص

ٌة.
َ
تي �صاِئب

َ
ي تي، وحِلْ

َ
ي مِّ واهٍب، وَدمعي جاٍر على حِلْ

يقول: اأَبكي على قرِب اأُ

؛ كان اأَديبًا نحويًّا ُلَغويًّا فا�صاًل اأَريبًا، له م�صّنفات؛ تويف �صنة 
ّ
د الوا�صطي ))( القا�صم بن القا�صم بن عمر بن من�صور، اأَبو حممَّ

626هـ. قالئد اجلمان 5/)4) ومعجم االأدباء 7/5)22 والوايف بالوفيات 48/24).

ابع والّثالث واخلام�س، يف �صمط الالآيل )/78) والّل�صان 
ّ
. والر

ّ
اأَمايل القايل )/6)) ل�صاعٍر ميني ابع من االأَبيات، يف 

ّ
الر  )2(

مط- يقولها 
ّ

مط. واالأَبيات- يف ال�ص
ِّ

والتاج )حجم، �صنت، قلب(. ونقلها العاّلمة امليمني عن التذكرة يف حا�صية ال�ص

ئب، وهو الِقلَّْوُب والِقلِّيُب ِبُلَغِتِهم. مٍّ له اأَكلها الذِّ
رجٌل من اأَهل اليمن، يف اأُ

))( املذانب: م�صايل املياه. وُجْحَمتا: كذا ب�صبط ابن العدمي، واملعروف بفتح اجليم.
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((8

وؤاَبتني. وتلك احَلقائب: َيعني  ْين: الذُّ
َ
اَحتان. واخُل�صى: اخُلدود. واالأَْير

ّ
والَفْقحتان: الر

ٌة، واأَْحقاٌب، وُحُقٌب، وَحقائُب.
َ
نني؛ ُيقال: ِحْقب

ِّ
ال�ص

.
ُ
ناِتر ُع؛ واجَلْمُع: ال�صَّ

َ
ب ُة: االإِ�صْ ْنَتَ وال�صَّ

  :-
ّ
�صي

ْ
- وَنقلُتها من خطِّ ابن كوجك الَعب

)((
 بن ُمْقَلة الوزير

ّ
، ابن علي

ّ
4))- الأبي علي

]جمزوء الكامل[  

ــــا ــــه ــــتُ ــــْل ِن ثَــــــــــــاٌث  ــــــــــْلُدَوٌل  ـــــاِت الأََم ـــــاي ـــــُت غ ـــــْغ ـــــَل وبَ

ـــــاً ـــــب ـــــْرَح ــــــُهــــــنَّ وَم ــــاً لَ ــــي ــــْق َوْل�ــــصَ ـــــــــــدُّ ــــاِت َمــــــن ال ــــي ــــاِق ــــب ــــال ب

ـــْم ـــِت تَ ـــٍع  ـــْب ـــصَ � مـــن  بُـــــدَّ  ل  ــــْل]54اأ[  ُمــــتَّــــ�ــــصِ وٍر 
ُ

�ـــــــــــرص عــــلــــى  ُم 

ــــا زاِئــــــــــــٌل ــــه ــــي ــــــكُّ ف الأََجـــــــــْلالــــــ�ــــــصَّ ــــــــــِر  اأَْم يف  ـــكِّ  ـــصَّ ـــ� ـــال ك

د بن اأَحمد بن مو�صى بن احل�صن بن الُفرات:    فاأَجاَبُه اأَبو جعفر، حممَّ

الكامل[ ]جمزوء   

ـــــــْل الأََم يف  ـــَك  نَـــْفـــ�ـــصُ ــــَك  ــــْت َوْلَكــــَذبَ ــــــــدُّ ال ــــــــَدِد  َع يف  ــــَت  ــــْط ــــِل وَغ

يـَـــِتــــْم ل  ــــــــــــراً  اأَْم ـــــــــْلَوَرَجــــــــــــــْوَت  الأََج ـــــــــْرُب  ُق وُدونَــــــــــــُه  ُم 

ــــــا نَّ ــــــاإِ ــــــــاَل ف ــــــــح ُ ــــــــــــــَدِع امل ـــــْلَف لَ ـــــزَّ ـــــــــْوُل املُـــــحـــــاِل مـــــَن ال َق

ـــا ـــَه ـــل ـــــــَب ِل َعــــَجــــْلوُخــــــــــِذ الـــــــتَّـــــــاأَهُّ ـــى  ـــل ع اأَتـــــــــــاَك  ـــد  ـــق ف ِك 

، َق�صيدًة َمدَح بها اأَبا ُم�صلم، واِدَع ابن 
)2(

 ال�ّصاعر
ّ
د املَو�صلي  بن حممَّ

ّ
5))- نقلُت من خطِّ علي

، وهي:   
)((

ي
ِّ
د بن عبد اهلل بن �ُصليمان التَّنوخي املعر عبد اهلل بن حممَّ

ا�صي، وتنّقلت به اأَحواٌل وحمٌن 
ّ
 بن احل�صني بن مقلة، وزر لثالثة من اخللفاء: املقتدر والقاهر والر

ّ
د بن علي ، حممَّ

ّ
))( اأَبو علي

االأعيان 5/)))  القلوب )/44)-47) ووفيات  ثمار  �صنة 28)هـ.  املثل؛ تويف  يده، وكان ُي�رسب بخّطه  اإِىل قطع  اأَّدت 

والوايف بالوفيات 09/4).

 املولد واملن�صاأ، من ولد االأَتراك؛ كان جنديًّا باملو�صل وم�صتحفظ 
ّ
د بن يو�صف، اأَبو احل�صن، املو�صلي )2( لعّله علي بن حممَّ

قلعتها؛ تويف �صنة 6)6هـ. قالئد اجلمان 78/4).

ة النُّعمان وكفر طاب وحماة، وكان م�صهوراً بالكرم، وله ر�صائل  َّ
 اأَبيه، توىل الق�صاء مبعر

َّ
))( القا�صي، كان اأَبو العالء عم
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]الب�صيط[  

َلِت ال�صَّ ُم�ْصتَْعِذَب  �صاِحباً  راِكــبــاً  ــّذاً َغـــْرَ ُمــْلــتـَـِفــِت))(يا  ــِغ ــاَة ُم ــَف يَــْطــوي ال

ــَرٍة ــاِم ــص ــــَرٍة كـــالـــِقـــْدِح � ــــَذكَّ ــِف والــَعــنَــِتعــلــى ُم ــْن ــُع ــال ــَدهــا ب ــــا تَــَعــمَّ ّ مِم

لَها ــاَر  �ــص اأَ ــْومــاً  يَ ِبها  يـَـُهــمُّ  فلو  ِة))(]54ب[  َ ُ
الـــــرب اأو  ــراً  ــِديْ ــصْ ــ� تَ ـــِة  اخِلـــزاَم مــَن 

َداأٍَب ومــن  َحــثٍّ  من  ْوَط  ال�صَّ يَــْرَفــُع  َونَِتل  اأَو  التَّْجويِد  على  ا�ْصتََمرَّت  عنها 

ُمْلتَِم�صاً اهلِل  عــبــِد  ـــَن  اب ـــَت  ـــْي اأَتَ َلِةاإِذا  ال�صِّ ُم�ْصتَْعَذَب  اأَو  الُهْلِك  مَن  اأَْمــنــاً 

ـــ الْ اأََمــــِد  اإىِل  ــبّــاقــاً  �ــصَ اأَْرَوَع  ــِتلَــقــيــَت  ــَل ــصِ اأُْر� الأَجْمــــاِد  َحــْلــبَــُة  اإِْن  ـَعْلياِء 

َمـــاأْثـُــَرٍة اإِْدراِك  عــن  يَــْغــَفــُل  لي�َص  ــن  عـــاِرَفـــِةَم بـَــــثِّ  اأَو  ـــٍة  ـــبَ ـــاِئ ن ــــِع  ــــَدْف ِب

ــــٌر ـــُه ِذَك ـــبُ ـــْل ــــــَدٌر، وَق ـــن َعــــْزُمــــُه َق َدَجـــِتَم اأَْزَمــــــٌة  اإِْن  َقـــَمـــٌر  َوَوْجــــُهــــُه 

ِبا ِحــمــاُه  يف  وتَ�ْصَلْم  تَْغنَْم  ْدُه  ــــــٍب وتـَــــْقـــــَدْم بــــاآمــــاٍل ُمــبَــلَّــَغــِةفاْق�صِ َريْ

ـــي وُمــْبــِلــَغــُه ـــنِّ ـــــــرِباً َع ـــــْل لــــُه خُمْ ِمَقِةوُق ذي  ــْدِر  �ــصَ من  ــدا  بَ ــْدٍق  �ــصِ َمــقــاَل 

ــٍة ــُرَم ــْك ـــا�ـــٌص لــكــم يف كـــلِّ َم ـــْم اأُن ـــتُ �َصَمِتاأَنْ ُرتـْــبـَــٌة  ــٍل  َفــ�ــصْ ــلِّ  ك ويف   ، ـــقٌّ َح

ــُهــْم ــُع ْو�ــصَ ــــْدراً، واأَ ــْم َق ــُه ــُع ــــَت اأَْرَف ــِةَواأَنْ ــبَ ــْوِه ــراً مِبَ ــْم ُعـــُهـــْم َغ َ ْ
�ـــرص ـــْدراً، واأَ �ـــصَ

ــــُد مــن اأَْو�ــــصٍ واأَْجـــــَوُد من ــــَت اأَجْمَ واأَنْ
نَِة))( وال�صَّ املـَـْحــِل  يف  حــاٍت  النَّدى  َفتى 

ِمن واأَ�ْصَجُع   ، ُق�صٍّ من  بَْرُع  اأَ واأَنَْت  ــَرِت)4(]55اأ[  ــعِّ �ــصُ احَلـــْرُب  ما  اإِذا  الوليِد  ــِل  َنْ

ِبــِه ــَت  َبْ ــرصَ � ْن  اإِ ٍي  َراأْ ــاِرِم  ــص � ُربَّ  بَِةيــا  الظُّ املُــْرَهــِف  احُلــ�ــصــاِم  َحــدَّ  َفــَلــْلــَت 

. مولده �صنة ))4. اخلريدة: ق�صم ال�صام 9/2).
ٌ
عذبة االأَلفاظ و�صعر

لت: االإ�رساع. ))( ال�صَّ

ُة: حلقة تو�صع يف اأَنف البعري. )2( اخلزامة والرُبَ

))( اأَو�س بن حارثة: ممدوح ِب�رس بن اأبي خازم. وحامت الطائي: اجلواد املعروف.

 بن �صاعدَة االإِيادي؛ خطيب عكاظ. وجنل الوليد: خالد ر�صي اهلل عنه.
ّ

)4( ُق�س
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َعِميَْت ُر�ْصِدها  عن  بٌَة  ُع�صْ اإِذا  فاْهتََدِتَراأٌْي  َد  الَق�صْ ــا  اأَراه وا�ْصرَتْ�َصَدتُْه، 

وتَ�ْصـ الــثَّــنــاِء  َك�ْصِب  يف  ــَك  ل ــَرٍة  ــْك ُمْعِمَلِةوِف ــَت  ــ�ــصْ اأَ�ــصَّ الــذي  الــِبــنــاِء  ـــِيــْيــِد 

 الــــَوْهــــِم ُمــــْدِرَكــــٍة
ِّ
ـــي ـــِف ـــٍة خِلَ ـــْطـــنَ ــِم قــد َحـــَوِتوِف ــْل ــِع وِب ال

ُ
ٍة ِلـــ�ـــرص َ ْ

وِخـــــرب

ــنَــٍة �ــصِ ذا  ـــاَن  ك اأَو  ـــُرُه  ـــاِظ ن ـــلَّ  َك ـــْن  نَِةَم ال�صِّ لِزَم  يَْنفي  ــَك  ــِه َوْج َفُح�ْصُن 

َمــِلــٍك ــن  نــِفــْيــ�ــُص الـــَقـــْدِر م اأَنــــَت،  ــِلــِتهلِل  ــِب ُمــْنــ�ــصَ ــْل ــَق  َحــديــِد ال
ٍّ
واأَمْلـَـــِعــــي

ُمــْفــتـَـِقــراً ــْحــُت  ــبَ اأ�ــصْ فقد   
َّ
َعــلــي ــَمــَدتــياأَنْـــِعـــْم  وحَمْ �ُصكري  ثَنا  ُتْـــِرْز  اإِلـَــْيـــَك، 

واإِْن اأََقــْمــَت  ما  َعْي�ٍص  ِطْيِب  يف  ــــٍن ويف َدَعـــِةبَِقْيَت  َفــفــي اأَْم ـــَت َظــْعــنــاً  ـــْع اأَْزَم

ــي َمــابــ�ــَص ل ــْدح ــَك مــن َم ــَونَّ ــصُ ــ� ــــِةلأَْك ــــنَ ــلــى عــلــى َمــــرِّ اأَْحـــــــواٍل واأَْزِم ــْب تَ

ـــٍة كـــالـــنَّـــْجـــِم �ــصــاِريَــة ـــيَ ـــاِف ـــلِّ ق ـــُك ــِتِب َع ــوَّ ــصَ ــ� تَ اأَْر�ــــــصٍ  عــلــى  َتُــــرُّ  اإِذا 

طاِلبًَة ـــْذراَء  َع ْزتُها  َجهَّ ــَك  ــْي اإِلَ ــَزتــي]55ب[  ــهِّ ْهــا جُمَ ِّ
ــر ــ�ــصَ ــداَق َف ــصَّ ــ� ــَك ال ــْن ِم

لها اأُِتــــْيــــَح  اإِْذ  ــهــا  ــْي ــَل َع ُجـــنـــاَح  ــِتول  ــصَ � ــرَّ ــَع تَ ــاُه  ــي ــْق ــُل ِل مــا  اإِذا  ـــوؤٌ  ـــْف ُك

ــا اأَْعـــطـــاَك َربُّــــَك من ــاً مِب ــنّ ــَه ـــن ُكـــــلِّ نـــاِئـــبـَــِةوانْـــَعـــْم ُم ــــاً م ــــن ـــِه اآِم ـــمـــاِئ ـــْع نَ

ثني  ، قال: حدَّ
ّ
د بن داود بن الّنا�رس احللبي  بن حممَّ

ّ
يف اأَبو احل�صني، علي  ال�رسَّ

)((
ثني 6))- حدَّ

، واحلجُّ اأَبو 
ّ
د بن عبد امللك الها�صمي يف اأَبو جعفر، عبد اهلل بن حممَّ ي، ال�رسَّ مِّ

ي الأُ َجدِّ

نَّْوٌر  ، وقد َخَد�َصُه �صِ
)((

ِه، يف َمِلِك النُّحاِة  لنف�صِ
)2(

، قاال: اأَن�صَدنا ابن ُمنري
ّ
غامن النَّّجار احللبي

]املتقارب[ يف َيِدِه: 

ــاِة ــح ــنُّ ـــِك ال ـــْل ــــطِّ َم ــواِبَعـــتَـــْبـــُت عــلــى ِق ــصَّ ــ� ـــْرِ ال ـــَغ ــــَت ِب ــــْي ـــُت: اأَتَ ـــل وُق

ه يف بغية الطلب 97/5)2-98)2 و0)/)455؛ ومعجم االأُدباء 872/2 والوايف بالوفيات 2)/58. ))( اخلرب بن�صّ

؛ وقيل: اإِنَّها  لفتيان ال�ّصاغوري 
ّ
�س ال�صاعر الّدم�صقي

ْ
قال ابن العدمي: »وذكر يل بع�س االأُدباء اأَن هذه االأَبيات الثالثة ِلُوَحي  

االأَ�صدي«. واالأَبيات يف معجم االأُدباء لفتيان ال�صاغوري فح�صب.

ًا، كثري الهجاء، خبيث اللِّ�صان؛ 
ّ
، ال�صاعر امل�صهور؛ كان راف�صي

ّ
 )2( اأَبو احل�صني، اأَحمد بن ُمنري بن اأَحمد بن مفلح الطرابل�صي

تويف �صنة 548هـ. وفيات االأَعيان )/56) واخلريدة: ق�صم ال�صام )/76.

))( ملك النُّحاة: احل�صن بن �صايف، اأَبو نزار النَّحوي؛ له �صعر وم�صّنفات؛ تويف �صنة 568هـ. )م�صادر اخلرب(.
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(4(

ــدى ــنَّ ــل ـــْت ِل ـــَق ـــِل ـــــداً ُخ ــــَت يَ ــــَرْح قــاِبَج ِب الــرِّ ْ َ
ــاِت و�ـــــرص ــب ــِه ـــــْذِل ال وبَ

قال: ف�صكرُه َمِلُك النُّحاِة، وَجّزاُه خرياً؛ فاأَن�صَده:

ــِئـــْد اتَـّ ـــــــَك  َويْ  : الــــِهــــرُّ يل  ـــــداَة الــِكــاِبفـــقـــاَل  ـــ�ـــصَ الــِقــطــاُط ُع ـــْي اأَلَ

يف؛فانهَزم ابُن منرٍي بنَي َيديِه، وم�صى.
َّ

قال: فقام اإِليه، وَجذَب ال�ص

ا�س بن عبد 
ّ
يف اأَبو الربكات، العب يف اأَبو احُل�صني، قال: اأَن�صَدن خايل ال�رسَّ 7))- واأَن�صَدن ال�رسَّ

]الكامل[  :
)2(

ِه َيهجو ، لنف�صِ
)((

اهلل

ِعْر�ُصُه وتََظلََّمْت ابَن �َصْخ�ٍص  ــــاِق))(]56اأ[�َصَكِت  ــــف ـــَة الإِنْ ـــلَّ ـــاِع وِق ـــم ـــــَدَم اجِل َع

ـــٍع ــــٍل وتـَــَخـــ�ـــصُّ ــــَذلُّ ــــتَ ـــا ِب ـــه ـــابَ ـــاأَج ـــــاِقف ْمــــُع ُمـــْنـــَحـــِدٌر مــــَن الآم والــــدَّ

يل ــاأَ ــُل مــا ِبــِك يــا َحــمــاَمــُة فــا�ــصْ ــْث ــي ِم ــي«»ب ــاق ــلَّ َوث ــُح ــيَ ــْل ـــَدِك َف ـــْي ـــلَّ َق ـــْن َح َم

َوْيَدة، يف بع�ِس اأَهِل َزَمِنِه، من اأَبياٍت: د بن الدُّ 8))- قراأُت بخطِّ اأَحمد بن حممَّ

ـــوِدِه ــِه مــن ُج ــفِّ ــحــاِئــُب َك ــــِهَمـــَطـــَرْت �ــصَ ِق ْ َ
ــــرب ـــــِدِه وِب ـــــَرْع ــــَرمــــاً يَـــُعـــمُّ ِب َك

ـــِه ــــاِل َذكـــاِئ ــِهفــالــنّــاُر تــ�ــصــعــُل مــن ِخ ــِق ــ�ــصْ ــتَ ــا�ــصْ ـــِه ف ـــفِّ ـــُع َك ـــبَ واملــــــاُء َمـــْن

َم�ْصَلكاً َـــكـــاِرِم  امل اإِىل  ــَت  ــْب ــَل َط ــِهفــــاإِذا  ــْرِق ــنــا يف ُط ْ ِب
ــــرصِ ــْك اإِلـــيـــِه َو� ــُل فــا�ــصْ

ـــمـــوَعـــًة ــا جَمْ ــه ــلَّ ى املَــــكــــاِرَم ُك
َ

ـــــرت ــْبــِقــِهَف ــــــاَم ِبــ�ــصَ ـــن فـــاَق الأَن يف َكـــفِّ َم

:
ّ
 بخطِّ الوزير اأَبي القا�صم، ابن املَْغربي

)4(
9))- قراأُت

))( البيتان للعبا�س بن عبد اهلل يف قالئد اجلمان )/)7). والّثالث م�صّمٌن، وهو لليمان البندنيجي، يف الوايف بالوفيات 54/29 

وفوات الوفيات 7/4)). وله اأو لعبد اهلل بن طاهر، يف معجم البلدان )/08). وبال ن�صبة يف الزهرة )/))).

، العلوّي، ال�رّسيف الكاتب؛ كان يكتب يف 
ّ
ا�س بن عبد اهلل بن حمّمد بن عبد امللك، الها�صمي، العبا�صي

ّ
اأَبوالربكات، العب  

ٌة، بذيء اللِّ�صان، 
َّ
ديوان االإِن�صاء بحلب، يف دولة امللك الّظاهر غازي بن يو�صف، وكان له خطٌّ ح�صٌن، وكتابٌة مر�صي

مغرًى بهجاء الروؤ�صاء االأَعيان؛ تويف �صنة 609هـ. قالئد اجلمان )/69).

)2( يف قالئد اجلمان: يهجو بع�س روؤ�صاء حلب.

))( يف قالئد اجلمان: �صكت ابن �صقر.......

 )4( اخلرب يف طبقات ابن املعتّز )4) وال�صعر وال�صعراء 774/2 واالأَغان 6)/09).
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َحبيبًة يل،  بِه  ذكرُت  ْهُم، 
َّ

ال�ص َق 
َ
َمر اأَن  فبعَد  ًة، 

َ
ي
ْ
َظب ُت 

ْ
َرَمي  :

)((
النُّمريّي ََّة 

َحي اأَبو  ]قال[ 
ُت على ُقَذِذِه! َ�صْ

ْهِم، حّتى َقب
َّ

فا�ْصَتَدْدُت وراَء ال�ص

]ال�رسيع[ َج، وكان هو اأَْعَوَر: 
َ
َق اأَْعر ، وقد َع�صِ

)2(

ّ
ْيلمي 0))- ]56ب[ البِن با من�صور الدَّ

ــُه ل ـــي  ُحـــبِّ �ـــصـــاَع  اإِْذ  الــــــَورى  ـــبـــاَهـــْهقــــال  �ـــصْ ـــُق اأَ ـــــــِرٍئ يـَــْعـــ�ـــصَ ُكـــــلُّ اْم

ــــــــَوٌر اأَْع ـــُه  ـــُق ـــ�ـــصَ ـــْع يَ ــــــــــَرٌج  اأَْع ـــْت بَــْيــنَــهــمــا الـــعـــاَهـــْهذا  ـــَع ـــَم ـــد َج ق

]الب�صيط[ حة: 
َ
حي )))- ولُه، وقد َقرَحْت عيُنه ال�صَّ

فيها �صاَرْكتَني  ــد  وق ـــْنٍ  َع ــُف  ِنــ�ــصْ ــْيــهــايل  بــاِق ــــــِذ  اأَْخ ُمـــتَّـــَهـــٌم يف  ـــــــَت  واأَنْ

]اخلفيف[  :
)((

)))- ولُه يف َولدِه

ـــَحـــَك الْــــ ـــَل  اأَ�ـــصْ
ُّ
ـــِمـــي ـــَل يْ ـــا الـــدَّ ـــه يُّ

ــاِناأَ ــم ــَل ــن َديْ ــَت م ــصْ ــ� ــَل ـــْق َف ـــَرفَّ ــُه تَ ــّل ـ

ــا ــنّ ـــــن ُمــْقــَلــتَــْيــَك عـــن ال ــــفَّ ُزوب ُك

ــْلــطــاِن)4( الــ�ــصُّ اإىِل  ــكــوا  �ــصَ اإلّ  و  �ــصِ 

]اخلفيف[ )))- ولُه فيه اأَي�صًا: 

ــــ يْ ـــدَّ ــه مـــن ال ــي ــَص ف ــ� ــي ـــوُه ول ـــم ـــَل ــاِتَديْ ــك ــّل ــُك ال َمــــَع  الــَقــبــا  اإلّ  ـــِم  ـــَل ـ

ـــصُ الـْـــ � ِ
َ

ـــرص � 
ً
ــى ــت ــِه ف ــِي ــصْ ــ� ـــَو يف َم ـــْه الــَفــتَــيــاِتَف ــتــى  َف ــِه  ــِق ــْل َخ ــِق، ويف  ــْل ــُخ ـ

ـــ ــْي ــنُــُه، وُزوِبـــْيـــنُـــُه َع ـــُه ُحــ�ــصْ ــَل املَــمــاِتتُـــْر�ـــصُ ــب ـــاُت ق ـــم َ ـــْهـــَو امل ــــنـــاُه، َف

مْت فيما م�صى من  َلَغُه ذلك، فَعمَل فيه- وقد َتَقدَّ
َ
4))- ]57اأ[ ولُه فيه، وقد ماَت ناحيًة عنُه، َفب

ة؛ مدح اخللفاء، وكان اأَهوج جبانًا 
َّ
ا�صي

ّ
ولتني: االأُمويَّة والعب ٌم، من خم�رسمي الدَّ  جميٌد مقدَّ

ٌ
بيع، �صاعر

َّ
 ))( هو الهيثم بن الر

بخياًل كّذابًا. )م�صادر اخلرب(.

ولة  ، كان �صاعراً جميداً خليعًا، وكان بفرِد عنٍي؛ وكان اأَبوه من جند �صيف الدَّ
ّ
يلمي )2( اأَبو احل�صن، علي بن با من�صور الدَّ

ات )22 ونتائج املذاكرة 49 و 52 واملجموع اللفيف )2) ودمية الق�رس )/225 
ّ
و�صُجن معه. تتمة اليتيمة )/44 واالأَف�صلي

ووفيات االأَعيان )/47) والوايف بالوفيات 242/22.

 ))( البيتان له يف دمية الق�رس )/225.

ة )).
َّ
مح الق�صري. معجم االأَلفاظ الفار�صي

ُّ
وبني: الر  )4( الزُّ
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(4(

الكامل[ ]جمزوء  هذا املجموِع -: 

ــــُت َدَفـــــْنـــــتـُــــُه ــــْع ــــَط ــــتَ ــــصْ ــــــو ا� ــــْهول ــــَح ــــِريْ َق ــــي  ــــنِّ ِم ــــٍة  ــــَج ــــْه ُم يف 

ــــــــــُه ملّـــــــــا اأَتـــــــــا ــــــــــتُ ــــــــــَديْ ــْهَوَف ــَح ــحــي ــ�ــصَّ ال ـــْنِ  ـــَع ـــال ب املَـــــــْوُت  ُه 

 
ّ
التَّغلبي اأَبي ِدرهم  5))- نقلُت من خطِّ االأَديب جَنم بن عبد املُنعم بن احل�صن بن اخَل�رِس بن 

�رْس، �صاكر بن عبد اهلل بن �ُصليمان:   
ُ
عرِه، مَيدُح بها اأَبا الي ، ق�صيدًة من �صِ

)((

ّ
احللبي

]اخلفيف[  

ْه ـــدُّ ـــصَ ـــتـــي ِمـــْنـــُه � ـــيَّ
ــــي َمـــــْن َتِ ــــاأَب ـــُدْهِب ـــْع ـــــْزداُد بُ ـــــيَ ــــُه َف ــــْربَ ـــي ُق ـــغ ـــتَ بْ

اأَ

ـــْذ ــــاأَلُــــُه ُع �ــــصْ ْهيَــتَــَجــنّــى ُظـــْلـــمـــاً واأَ واأََودُّ ــــداً  تـَـــَعــــمُّ ـــو  ـــف ـــْج ويَ راً 

عنُه  َ ْ
ــرب الــ�ــصَّ حـــــاَوَل  اإْن  ُفــــــوؤاٌد  ــــُدْهيل  َوْج ــَف  ــاَع ــ�ــص تَ ــَوًة  ــْل ــصَ � ــغــى  بَ اأَو 

فــيــِه ــــواِذِل  ــــَع ال اإىِل  ــي  ــغ ــص اأُ� ــَف  ــي ـــُدْهك ـــْن ـــــــــواِرُح ُج ـــِه واجَل ـــْي ـــصِ ـــا� واأُع

ُمْن�ٍص ــِه  ــْي ــنَ َجــْف ــقــاِم  �ــصَ مــن  ْه))(ُم�ْصِقمي  ــــدُّ ـــــواِرِح َح ـــْنَ اجَل ـــٍظ بَ ــْيــَف حَلْ �ــصَ

ــتــا ـــاِل وبـُـ�ــصْ ـــم ــــُة اجَل َوْرُدْهَوْجـــُهـــُه َرْو�ــــصَ َق  َ ْ
واأَ�ـــــــــرص ـــــــْوُرُه  نَ ــــا  َزه ٌن 

َجماًل التَّماِم  يف  البَْدَر  يُْخِجُل  ْه]57ب[  ــــدُّ َق مـــا�ـــَص  اإِْن  الـــُقـــلـــوَب  ـــدُّ  ـــُق ويَ

ــدٍّ ــصَ ــ� ـــوَم ِب ـــ�ـــص ــــِزُل اجُل ــــْه ــــُه يُ ــــْزلُ ْهَه ــــدُّ ــــوؤاَد بــالــَهــْجــِر ِج ــــُف ـــذُّ ال ـــج ويَ

 الـــــْد
ُّ
ــمــاِح تـَــِقـــي ــالــ�ــصَّ ــمــا َجـــذَّ ب ــَل ــْث ِرْفــــُدْهِم َعـــمَّ  اإِْذ  ـــــداِم  الإِْع ــَل  ــْب َح ِديْــــِن 

ـــ ــْعــُد الْ ُب، �ــصَ ـــرَّ ـــَق ُ ـــِة امل ولَ ـــدَّ َُف ال �َصْعُدْه�ــــرصَ لزاَل  الُكتّاب،  َفْخُر  ـُمْلِك، 

ـــوٍد ـــُج ـــاَة ِب ـــف ـــُع ـــُر ال ـــُم ـــْغ ـــــــــداً يَ بَ
ْهاأَ ــُه يُــْخــِجــُل الـــُفـــراَت وَمــــدُّ ــصُ ــ� ــْع بَ

ـــا َعــْز ـــِد والـــثَّـــنـــاِء مِب ـــْم ي احَل
َ

ــرت ــُدْهُمــ�ــصْ ــْم َح املـَـــْرِء  على  ٍء 
ْ
ــي ــصَ � ــى  ــق بْ

واأَ َز، 

ة مقامات يعجز عن مثلها 
َّ
نَّة، وُمظهراً لها بحلب، وله مع الباطني ُّ

بًا لل�ص  هجاٌء، كان متع�صِّ
ٌّ

 حلبي
ٌ
، �صاعر

ّ
يّا احللبي ))( اأَبو الرثُّ

االأَُ�صود؛ تويف �صنة 542هـ. خمت�رس تاريخ دم�صق 22/26) واخلريدة: ق�صم ال�صام 82/2).

)2( يف هام�س االأَ�صل: نح. يريد: اجلوانح، بدل اجلوارح.
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ِلـــراجـــي اإِلّ  ـــراَء  ــــ ـــثّ ال يُـــِحـــبُّ  ْهل  ـــفـــاِة يُـــِعـــدُّ ـــُع ـــْل ــــــــوِدِه، َفـــْهـــَو ِل ُج

ــْبــًا �ــصُ ــــَح  اأَْو�ــــصَ ــاِة  ــ�ــص ــُق ال ــــَد  جَمْ ْهاإِنَّ  ــــــدُّ ــــــــوُه وَج ـهــا اأَب ــنَـّ ـــدى �ــصَ ـــنَّ ـــل ِل

ــا ــم ــْي ــَل ــصُ � اآِل   ِّ
ـــــرصِ � ـــن  م ــــــــــوُه  بُ

ـــُدْهواأَ ُولْ الأَْر�ــــصِ  على  �صاٍع  ــقــى  واأَتْ َن، 

ــاً ــق ــْل ــاً وُخ ــق ــْل ـــْنَ َخ ـــعـــامَلِ ـــُن ال ــِل َفـــْرُدْهاأَْحـــ�ـــصَ كــاِء والــَفــ�ــصْ اأَْوَحـــــٌد يف الــذَّ

ـــــــــاٍء َوَوف ـــــٍة  وِعـــــفَّ َكـــــمـــــاٍل  ْهذو  ـــــدُّ َتُ ــاِت  ــف ــصِّ ــ� ال ـــْن �ــصــاِئــُر  ـــُك تَ مل 

املَْجـ ـــُب  ُرتَ ــِه  ب ــيِّــَدْت  �ــصُ مــاِجــٌد  ـــُدْه]58اأ[  َوْع ماَكْنِ  ال�صِّ  َ ْ
بَــن حى  فاأَ�صْ ــِد،  ـ

الْنـ ـــدُّ  واأَ�ـــصَ َمــْنــِطــقــاً  ــِق  ــْل اخَل ـــَدُق  ـــصْ ــــُدْهاأَ� ـــِد َوْع ـــَوْع ــــــُز ال ـــــاً واأَْنَ ــِص َراأْي ــا� ن

ِحــْلــمــاً ــَص  ــ� ــْي ِق ذا  اإِ اأَْحــــنَــــٌف  ـــــُه  ـــُدْهدونَ ـــْب ـــــوِد َع ــمــاحــاً، فـــحـــاتُ اجُل و�ــصَ

ــــ ـــا الــيُــ�ــرْصِ يف الإِْع ب
ــْيــَك يــا اأَ ــُر َكــفَّ ــْح ِوْرُدْهبَ ـــُذُب  ـــْع يَ ــوِد  ــج ــْل ِل ــٌر  ــْح بَ ــاِر  ــص �

ـــْظـــُم ِو�ــصــاٍح ـــِح نَ ـــدي َ ـــْظـــُم امل ــَك نَ ــي ـــُدْهف ـــْق بـَـــْرَجــــَد ِع رَّ والــــزَّ ـــــدُّ ـــَع ال َجـــَم

نــاٍد ـــلِّ  ك يف  زاَل  مــا  َمـــِديْـــحـــاً  ْهُخــــْذ  ــــــدُّ ـــُكـــُه يَــــفــــوُح ونَ ـــ�ـــصْ ـــــــــداً ِم بَ
اأَ

ــو ــك ــص اأَ� ـــــِل  ـــــوؤَمَّ ُ امل ـــــــوِدَك  ُج ــــــْرُدْهواإىِل  ــاِء وبَ ــت ــصِّ ــ� مـــا اأَقـــا�ـــصـــي مـــن ال

تـَــوالـَــْت ــوُث  ــي ــُغ ال اإِذا  حـــايل  ــَف  ــي ـــــــُدْهك  وَرْع
َّ
َعـــَلـــي ـــِه  ـــِل ـــْي لَ ُدجـــــى  يف 

َكـــَمـــْيـــٍت فـــيـــِه  ـــــُت  ـــــْي اأَِب بـَـــْيــــٌت  ـــــُدْهيَل  حَلْ تَــ�ــصــايَــَق  اإِذا  ــــــذاٍب  َع يف 

ــــ ـــــاٌل ِبــــا اأُ�ـــصْ ــــُه ِخ ــــُف ــْقــُفــُه َرْق ــُدْه))(�ــصَ ــْم ُع ــِة  اَع
َ

ــر ال ْعَف  �صَ ُتــاكــي  �ــٍص 

ـــِه ـــْي ـــــاُح َعـــَل ي ـــــرِّ ِت ال ـــــــرَّ ـــمـــا َم ْهُكـــلَّ ــَل َهــــدُّ ـــُت: قــد تَــَعــجَّ ـــْل ــاً ُق ــف عــا�ــصِ

الْـ َرْحَمِة  �ِصوى  ما  الَوْكِف  داِئُم  ْه]58ب[  ـــدُّ يـَــ�ـــصُ مـــا  ـــٌك ول  مـــا�ـــصِ لــــُه  ـــِه  ـــَل ـ

ــو يُ ـــٌب  ـــَط َح ـــٌم ول  ـــْح َف ــِه  ــي ف ــ�ــَص  ــي ْهل َقــــُد، والــــُعــــْدُم فــيــه قــد جــــاَز َحــــدُّ

ـــــوَن اإِْحـــ�ـــصـــا ـــــَرجُّ ـــْبـــيَـــٌة يُ
ــــِة َوْفــــــُدْهوِبــــــِه �ـــصِ يَّ ِ َ

ــــرب ــــلُّ ال ــــْن ُك ــــَك يـــا َم نَ

عدة.
ِّ
قف: الر

َّ
))( الر
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ـــ الْ ُجـــوِد  ــَل  ــ�ــصَ اأَْف اإِنَّ  ــَد،  ــْق الــنَّ ِع  ِ ــــرصْ ــُدْهاأَ� ــْق ــِبــُق الــَوْعــَد نَ ــرِء مــا كـــاَن يـَـ�ــصْ ــَم ـ

ـــــ ـــَلـــْم يف ِظــــلِّ ِعــــزٍّ واإِْق ـــــَق وا�ـــصْ ْهوابْ ــِر َجــدُّ ْه ــدَّ ُمــِقــْيــٍم على َمــدى ال ـــبــاٍل 

 بن اأَبي َجرادة الكاتب، رحمه اهلل:
ّ
6))- قراأَُت بخطِّ اأَبي الربكات، عبد القاهر بن علي

ْمُغ فيِه بتَّة. ٍد، وال�صِّ
ِّ
ٍل َجي

ْ
واُد الذي فيها مَمْزوٌج ِبِني

َّ
نِي، وال�ص راأَيُت ُكُتَب ال�صِّ

ِه من �َصواِد الِبْزِر، 
ْ
ْجَعَل عليِه ِمْثَلي

ُ
ُل الِهْنديُّ الغاَيُة، َفي

ْ
وقد َوَقَع يل عند ذلك، اأَْن ُيوؤَْخَذ النِّي

َف؛ فاإِذا اأُريَد  ِق؛ فاإِذا احتَكمَ �َصْحُقُه، ُرِفَع وُجفِّ وَّ َ
ْلِق املُ�صاَعِد واملُر

ِّ
َحَق ناِعمًا مِباِء ال�ص

ْ
وُي�ص

ْنَعُه. ا�ْصِتعماُلُه، ُجِعَل مع احِلرْبِ يف الهاوِن َوُربَِّب. هذا ما نقلُت �صُ

، قال:
ّ
د بن عبد اللَّطيف بن ُزريق احللبي د بن حممَّ ين، حممَّ 7))- ]59اأ[ اأَن�صَدن عفيُف الدِّ

]الرمل[ ِه:   لنف�صِ
)((

اأَن�صَدن ابُن اأَ�صعد

ــًة ــَل ــْح ــو نَ ــك ــصْ ــ� ــــــْلِبــــاأَبــــي َمــــْن بــــاَت يَ ٍء واأََج
ْ
ــــي ـــَن �ــــصَ َـــــــْت اأَْحـــ�ـــصَ اآمَل

ـــَفـــٍة �ـــصَ يف  ـــَعـــتُـــهـــا  لـَــ�ـــصْ ـــــــــــَرْت  لـــلـــُقـــبَـــْلاأَثَّ اإِلّ  اهللُ  بَـــــراهـــــا  ــــا  م

ــا ــه ــتَ ــْي بَ ِبــــِفــــْيــــِه  اأَنَّ  ـــْت  ـــبَ
ـــصِ ـــ� ــْلَح ــ�ــصَ ــَع ال ــَل  ــث م ـــُه  ـــتَ ـــَق ِريْ ْت  َراأَ اإِْذ 

:
ّ
د بن ُعبيد اهلل احُل�صيني د بن حممَّ  بن زيد بن حممَّ

ّ
يف علي 8))- قراأُت بخطِّ ال�رسَّ

د بن  اأَبي جعفر، حممَّ ين،  الدِّ اأَهدى للوزيِر جماِل   ،
)2(

ولة، ابن االأَْنبارّي الدَّ كان �َصديُد 

ليه اأَبياتًا يطلُب منه  يِب، وكتَب اإِ  بن اأَبي من�صور، من بغداَد �صيئًا من امل�صموِم والطِّ
ّ
علي

�صياء اأَُخر.
َ

فًا وَبْغَلًة؛ وعاَد َنوَبًة اأُخرى اأَنفَذ لُه َبغلًة ثانيًة، مع اأِ خادمًا؛ فاأَنفَذ له ِثيابًا وحُتَ

 
ُ
ُه اإِاّل خادمًا، وَيذكر �صُ َ

ُ اأَنَّه ما كاَن َغر
ْغالِت، ويذكر

َ
فكتَب اإِليه ابُن االأَنباري اأَبياتًا َيُذمُّ الب

ْغَلتني كاَنت َحرونًا.
َ
اأَنَّ اإِحدى الب

د  حممَّ ابن  ويون�س   ،
ّ
احللبي اخل�رس  بن  الواحد  عبد  املنى،  اأَبو  ابق 

ّ
ال�ص اأَن�صدنيها  العدمي:  ابن  بخط  االأَ�صل  هام�س  يف   )((

، قاال: اأَن�صدنا ابن اأَ�صعد لنف�صه. واالأَبيات يف وفيات االأَعيان)/60.
ّ
الفارقي

، الفقيه املدر�س بحم�س؛ تويف 
ّ
ّهان املو�صلي ، املعروف بابن الدَّ

ّ
، اأَبو الفرج، عبد اهلل بن اأَ�صعد بن علي

ّ
املهّذب املو�صّلي   

�صنة )58هـ. تاريخ دم�صق 2)/75) ووفيات االأَعيان )/57 و�صري الذهبي)79/2) واخلريدة: ق�صم ال�صام 279/2.

يوان العزيز؛ تويف �صنة 558هـ. الوايف بالوفيات )/279. د بن عبد الكرمي االأَنبارّي، كاتب االإِن�صاء بالدِّ )2( حممَّ
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]املتقارب[ ها، وهي:  واأَبياُت ابِن االأَْنباري، اأَحفُظ بع�صَ

ــبـَـَحــْت اأَ�ــصْ وَمــن   
ّ
َعــلــي ــَن  ب ـــا  اأَي ـــــِه �ـــصـــاِفـــيَـــْه]59ب[  ـــــاِف ـــــص ــــــــــواِرُد اأَْو� َم

ـــاً ـــاِدم ـــتَـــْهـــِديـــاً خ ـــْهَمــــَدْحــــتُــــَك ُمـــ�ـــصْ ـــيَ ـــاِن ف بَــــْغــــَلــــًة  يل  ـــــْدَت  ـــــَف ـــــاأَنْ ف

ـــــٌن ـــــْزِم ـــــــــٌن ُم ـــــجـــــوٌز ِبــــهــــا َزَم ـــــــــٌة واِهـــــيَـــــْهَع ُقـــــواهـــــا ِبــــــــِه َرثَـّ

ـــِث ـــدي احَل ُرواِة  ـــن  م ــــا  ــــه اأَنَّ ـــْهَفـــلـــو  ـــيَ ـــاِل ــــُدهــــا ع ــــْي ــــاِن ــــص كــــانَــــْت اأَ�

ـــا �ـــصـــاَهـــَدتْــــ ُث م ــــــــدِّ ــــْت ُتَ ــــانَ ـــْه))(وك ـــاِريَ ـــص ـــَد عـــن � ـــاَونْ ـــه ــــوَم نَ ــــُه ي

غلِة الثانية، وكوِنها َحرونًا، �صذَّ عن خاطري.
َ
والذي قاَلُه يف ذمِّ الب

اهلل  ُعبيد  بن  د  حممَّ بن  د  حممَّ بن  زيد  اهلل،  عبد  اأَبو  ين،  الدِّ �صياء  عيد 
َّ

ال�ص والدي  فَعمَل 

دُّ على ابن االأَنباري؛ و�َصمعُتها من  ُ
َيحه، اأَبياتًا َير َر �رسَ �س اهلل ُروَحه، وَنوَّ ، َقدَّ

)2(

ّ
احُل�صيني

]املتقارب[ َلفِظِه ر�صي اهلل عنه، وهي: 

ــــْعــــِرِه �ــــصِ يف  تَــــــنــــــاَدَر  ــــــْن  ــــــاَم ـــْهاأَي ـــيَ
ـــصِ ــــــــِدِه را� ـــى جَمْ ـــن ــــن بُ عــلــى َم

ــزاِد ــتَ ــصْ ــ� ُ ــامل ــَص ب ــ� ــي ـــــْن ُجـــــــوُدُه ل ـــْهوَم ـــيَ
ـــاِمِ ـــدى ه ـــنَّ ـــال ــــُه ب ــــفُّ وَمـــــــْن َك

املـَـنــيــع ِحـــمـــاُه  اأَنَّ  ـــــْدِر  تَ اأَملْ  ــــــٌد �ــــصــــاِريـَـــْه]60اأ[  ــــــصُ ـــــــــِه اأُ� ـــــن دوِن ِم

ــيــوِف ــٌن ُمــْرَهــفــاُت الــ�ــصُّ ـــيـَــْهلَــُهــْم اأَلْــ�ــصُ بـــاملـــا�ـــصِ ـــَن  ـــصْ ـــ� لَ ـــهـــا  ـــِب َجـــْن يف 

ـــُر ـــَوزي ال ـــاَك  ـــب َح قـــد  ْن  اأَ ـــــُم  ـــــْزُع ـــْهاأَتَ ـــيَ ـــاِن ـــى بَــــْغــــَلــــًة ف ـــل ـــُع ــــــــْدُن ال ِخ

ــــــــــُدُه ـــــُه جَمْ ـــــُف ـــــخـــــاِل ــــــاًل يُ ــــــق ــــُه الـــعـــاِلـــيَـــْهَم ــــتُ ــــمَّ وتـَـــــــاأْبــــــــاُه ِه

حـــاَجـــٍة يف  َتــــــاَقــــــْدَت  ــــْن  ــــك ـــْهول ـــيَ ـــاِه ن ِمـــْثـــلـــهـــا  عــــن  اهلِل  ـــى  ـــق تُ

ــُه ــصُ ــ� ــْف نَ ــــــَزْل  تَ مل  الـــــذي  ــــــْهاأََرْدَت  ــــــيَ ــــــــــــــداً اآِب بَ
لأَْمــــــثــــــاِلــــــِه اأَ

؛ واالإِ�صارة اإِىل قول اأَمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب  وهو على املنرب: يا �صارية، 
ّ
حابي ))( هو �صارية بن زنيم، القائد ال�صّ

اجلبَل اجلبَل.

ادة العلوينّي باملو�صل؛ تويف �صنة )56هـ. وفيات االأَعيان )/60 واخلريدة: ق�صم ال�صام 249/2.
ّ

)2( نقيب ال�ص
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ـــــْرُت ــُل ُجــْمــَلــِة مــا قــد َذَك ــي ــ�ــص ــْف ـــْهوتَ ـــيَ ـــواِع ــى اأُْذِنـــــــــَك ال ــل ـــقُّ ع ـــ�ـــصُ يَ

ـــٍة ـــيَ حِلْ ــــــا  اأَخ اأََرْدَت  اإِْن  ـــلـــى  ــاِمــيَــْهبَ ــــَك الــ�ــصّ َِت ـــــِة َحــــ�ــــرصْ ـــــْدَم خِلِ

ــــــاِدٍم ــــــــــاَك فـــــاأَْغـــــنـــــاَك عــــن خ ــــْهاأَت ــــاِريَ ـــِه وعـــــن ج ـــي ــــــْدَت ف ــــــاَق َت

ـــاً عــلــيــِه ـــ�ـــص ـــم، وتَـــــنـــــاَدْرَت اأَي ـــع ــــْهنَ ــــيَ ــــاِن ــــثّ ال ــــِه  ــــِت ــــَل ــــْغ بَ َذمِّ  يف 

ــْيــَمــٌة ــــــــراُن لــهــا �ــصِ ــــــْهوُقـــــْلـــــَت: احِل ــــْت ِفـــْطـــنَـــًة واريَ ــــَم ــــِه لــقــد اأُلْ

اجَلناِب ذاَك  مثَل  فــاَرَقــْت  وَمــن  ــْه]60ب[  ــيَ
ــصِ ــا� م ــا  ــه ــِف ــْل َخ اإِىل  ـــَحـــْت  اأَ�ـــصْ

ـــن بــالــِعــراِق ــِة َم ــبَ ــْح ــصُ ــ� ـــْت ِل ـــانَ ـــْهوك ـــيَ ـــاِل ـــتَـــهـــا ق ــــــُت ِفـــرا�ـــصَ ــــــَديْ َف

ـــِه ـــِب ـــْت َع يف  ــــَط  تـَـــبـَـــ�ــــصَّ ـــــن  َم ـــا  ـــي ـــْهف ـــيَ ـــاِف ِة اجل ـــــزَّ ـــــَك ــــاِرِه ال ــــع ــــصْ ــــاأَ� ب

ــــٍد ــــاِج ـــــــــــِدلُّ عــــلــــى م ـــْهمِبــــــــــاذا تُ ـــيَ ـــاِف ـــاخل ــــَن ب ـــــُه لَــــ�ــــصْ ـــــبُ ـــــواِه َم

ـــذي ال ذاك  ـــَك  ـــِب ـــْي ِط ــــُر  غ ــْهاأََهــــــــْل  ــيَ
ــصِ ــا� ــى احل ــل بــــِه ِطـــْيـــَف حـــتـّــى ع

ـــــطـــــاًء بــــــِه بَـــْيـــنَـــُهـــْم ـــْه))(يَـــــــــدوُر َع ـــاِديَ ـــب ال ـــِة  ـــلَّ اخَل ذي  ـــِن  ـــدا�ـــصِ َك

ــــــــــِه اأَْوزاِن ُح  ْ َ
ـــــــرص � ـــِه  ـــِن ـــْم �ـــصِ ــــْهويف  ــــاِريَ ِقـــْيـــ�ـــصِ اأَْقـــــاِمـــــَك اجل ِبـــرَتْ

ـــذا ـــَف ـــْن ُ ــــــَك امل ــــــُرجِّ ــــــاُق اأُتْ ــــــب غـــــاِديَـــــْهواأَْط بـــيـــنَـــهـــم  ــــــٌة  ــــــَح راِئ ُت 

ِبــهــا يـَــْر�ـــصـــى  املـَـــْجــــُد  ــــُف ل  ــــواِق ـــْهَم ـــيَ
ـــصِ را� ـــهـــا  ِب ـــــرٍّ  ُح ـــصُ  ـــ� ـــْف نَ ول 

ـــــ ــــْع ــــُه مــــا َوَق ــــاتُ ــــْغ ْ بَ
ــــــ� ـــــو ُم ـــْهول ـــيَ ـــغـــاِل ال ــــَك  ــــِت ــــِديَّ َه دوَن  ــــــَن 

ـــــَدْت ــــراً َغ ــــْح ـــَك بَ ـــابُ ـــت ـــَم ِع ـــي ـــِف طـــاِمـــيَـــْهَف اأَنْـــــُعـــــِمـــــِه  اأَواِذيُّ 

ــَت ــْث ــَع ـــعـــاِف مـــا قـــد بَ ـــاَك بـــاأَ�ـــصْ بــــاِقــــيـَـــْهحـــبَ َكــــــــــَرٍم  يف  ـــــِق  ـــــْب يُ ومل 

ـــاَب الــِعــتــاِب ــَت اأَْغـــَلـــْقـــَت ب ــْن ــْهولـــو ُك ــيَ ــاِف ــع ال ـــتـَــِك  تـَــ�ـــصْ ومل  ـــْبـــَت  اأَ�ـــصَ

ـــــَك ـــــْت ًَة قــــد اأَتَ َّ
ــــُخــــْذهــــا حُمَــــــــــرب ــــْهَف ــــيَ ــــاِف ــــق ـــــــرًة وعـــــلـــــى ال ـــــــاِئ ث

ِن، يعنون به الثوب اجلديد مل ُيلب�س، والدار اجلديدة مل ت�صكن. )القامو�س(. �صِ ب الدَّ
ّ
))( الّدا�صن: معر
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]الب�صيط[  :
)((

ّي
ِّ
َوْيَدة املََعر د بن الدُّ 9))- اأَحمد بن حممَّ

َعَجٍب على  والقا�صي  ِم�ْصَعَر  ــَن  ابْ ــِهاإِنَّ  ــِب ــن َعــجــاِئ ـــاًّ م ــُر ُك ــِه ــْظ ـــُر يُ ْه ـــدَّ وال

بَْينَهما ــــْرَق  َف ل   
ً
ــى ــص ِر� عــن  ــا  ــق ــواَف ــٍم ِعـــْر�ـــصَ �ــصــاِحــِبــِهتَ ــْل ــِع ــنــيــُك ِب ـــلٌّ يَ ُك

النَّجم  اأَبي  ِم- نقلُته من خطِّ  ، من َحماة؛ وهي بلٌد من العوا�صِ
)2(

اأَبو القا�صم احَلَموّي  -((0

الرمل[ ]جمزوء   :
)((

ِد املُْلِك -
ْ
ي ُم�صِ

ـــــجـــــاٍء ِه ـــــــَت  ـــــــْي بَ ـــــــْل  ـــــــُق تَ ــــــِحل  ــــــدي َم بَــــــــْيــــــــَت  ول  ل 

ُكـــــ اإىِل  ـــــصُ  ـــــا� ـــــنّ ال ـــــَق  ـــــبَ ــــــٍح وَمـــــلـــــيـــــِح�ـــــصَ ــــــي ــــــب ــــــــــلِّ َق ـ

]الكامل[  :
)4(

)))- ولُه

ــتـَـْهــَزاأَْت ا�ــصْ اخِل�صاِب  اإىِل  ــُت  ــِزْع َف ا 
ّ
ــَت واملـُــِحـــبُّ مِلـــا ِبــــِه)5(ملـ ــال ــْعــدى وق �ــصُ

�َصبابُُه لَـــَديَّ  يَــْنــَفــُعــُه  كـــاَن  مــا  ــِه])6ب[  ــاِب ــِخــ�ــص ــُه ِب ــصَ ــ� ــْف ـــاَم يُــْتــِعــُب نَ ـــَع َف

الكامل[ ]جمزوء   :
)6(

)))- ولُه

ــــ ـــْن ـــي َحـــــْيـــــُث ُك ـــث ـــدي ــــــْن َح ــــا َم ــــوُني ــــك ــــُه يَ ــــن ـــــُه ع ـــــلُّ ـــــُك ـــــــُت َف

اإِذاً ــــْم  ــــك ف يـُــــــقـــــــاَل:  ــــى  ــــتّ ــــوُنح ــــن ُج هــــــذا  ــــــــــوًى،  َه ذا  مـــــا 

مَبْعراثا  حيم؛ 
َّ
الر عبد  بن  املجد  اأَبي  بن  حيم 

َّ
الر عبد  بن  حمدان  ين،  الدِّ ر�صيُد  اأَخربن   -(((

، قال:
ّ
ا�س املَْنِبجي

ّ
ّلم بن عب

َ
ب امل�ص ، قال: اأَن�صَدنا املَُهذَّ

)7(
َعَملَّ�س

))( البيتان له يف دمية الق�رس )/80).

الفتيان بن  اأَبي  عر، من طبقة  ال�صِّ اأَهل حماَه، ح�صُن   من 
ٌ
احَلَموّي، �صاعر القا�صم  اأَبو  الطلب:  بغية  العدمي يف  ابن  قال    )2(

ِه، من كتابه  يلَّ بخطِّ ا�صٍة وقعْت اإِ
ّ
و�س. قراأُت له اأَبياتًا بخطِّ وزير ر�صوان، م�صيد املُْلك، اأَبي النَّجم، ابن بديع، يف كر

ُّ
حي

ويدة املذكور. ظنُّه من طبقة ابن الدُّ
عراء. ويف هام�س االأَ�صل بخطِّ ابن العدمي: اأَ الذي جمعه يف ال�صُّ

ة اليتيمة )/45 وبغية الطلب 0)/4595. ))( البيتان له يف تتمَّ

: ويروى للخالدي االأَ�صغر. ولي�صا يف ديوان اخلالدّيني.
ّ
ة اليتيمة )/46 وبغية الطلب 0)/4595. وقال الثعالبي )4( له يف تتمَّ

)5( مِلا ِبِه: اأَي يف النَّزع، ويف حلظاته االأَخرية.

ة اليتيمة )/46 وبغية الطلب 0)/4595. )6( له، يف تتمَّ

ة النعمان. امل�صتك و�صعًا 400.
َّ
)7( معراثا َعَملَّ�س: قرية من نواحي معر
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ين حممود بن َزنكي، قد خرَج ذاَت يوٍم اإِىل َميدان احَل�صى بباِب ِقنَّ�رْسين،  كان نور الدِّ

حمن بن 
َّ
ين، عبد الر ِة، وفيهم ُمعني الدِّ

َ
 بني َيديِه َيلعبون بالُكر

ُ
ِة، والع�صكر

َ
ِلَلعِب الُكر

كاأَنَّه  ورِة،  ال�صُّ جميَل  الَوْجِه،  َو�صيَء  ًا 
ّ
ِبي �صَ وكان  اوندان؛ 

ّ
الر �صاحب  ين،  الدِّ ُمعني 

ْدُر.
َ
الب

ين ابن الّداية، وكان َقبيَح املَنظِر اإىِل غايٍة،  وكان يف الع�صِكر َم�صعود االأَ�صود، اأَخو جمِد الدِّ

حمن.
َّ
ين عبد الر َة، فوَقَعْت يف فِم ُمعني الدِّ

َ
َب الُكر ف�رسَ

جون.
َّ
�رَسان، واأَبو العالء ابن اأَبي النَّدى، جُمتمعني َيَتَفر

ْ
قال: وكان ابُن منري، والَقي

فقالوا: ال ُبدَّ اأَن ]62اأ[ َنعمَل يف هذا �َصيئًا.

مل[
َّ
]الر قال: فابَتَدرهم ابن اأَبي النَّدى، وَعمَل َبديهًا: 

ــا ــب ــصَ ـــــِه و� ـــــْي ـــُب اإِلَ ـــْل ـــَق ـــاَجــــَمــــَح ال ـــب ـــايف َو�ـــصَ ـــج ـــتَّ ـــال َفــــَكــــ�ــــصــــاُه ب

ــــِه ـــــَل الـــــبَـــــْدُر ِب ـــــوِب ــــٌر لــــو َق ــــَم ـــاَق ـــب ـــَج ـــتَ لـَـــــتَــــــوارى َخــــَجــــًا واْح

ـــــداَن مـــــْع اأَتـْـــــراِبــــــِه ـــــْي ـــَد امل ـــِه ـــصَ ـــــا� ـــــَرب َربْ َفــــــــاٍة  يف  ــــــنــــــا  يْ
ــــــَراأَ َف

نْـــبَـــتَـــْت ـــُخـــ�ـــصـــوٍر ُمــــْرَهــــفــــاٍت اأَ ــبــاِب ـــواُت اخَلـــْيـــِل ِمـــْنـــُهـــْم ُقــ�ــصُ ـــَه �ـــصَ

ــْت ــَم ــَل ــا قــد َظ ــص ــ� ــوِم احَل ــص ــ� ــْه ـــلُّ َم ــبــاك ــَق ال اأَْزراُر  ـــَل  ـــاِح ـــنَّ ال َُه  ــــ�ــــرصْ َخ

ــــاَء عــلــى ــــص ـــا � ـــم ـــَف ـــْي َرِكــبــايَـــتَـــثَـــنّـــى َك مـــا  اإذا  ــــْرِف  ــــطِّ ال ـــَوِة  ـــْه ـــصَ �

ــــُه ــــتَ ـــــزامـــــاً َتْ ـــــــــْوراً ِح ى َط
َ

ـــــــ� ــــــِه لَــبَــبــاَف ــــــَديْ ــــــــــْوراً لَ ونـَـــــــرى َط

ـــهـــْم ـــُق ـــْرُم بْــــ�ــــصــــاُرنــــا تَ
ــاِحـــْيـــنَـــمـــا اأَ ــب ــَج ــــاًل َع ــــع ــــُهــــْم َف ــــْن ـــــــرى ِم وتَ

ــــــاِرداً م ـــجـــاً  ـــْل ِع اهللُ  ــــــــاَح  اأَت ـــااإِْذ  ب َ َ
�ـــرص ـــا  م اإذا  الــــَكــــفِّ  ـــ�ـــصَ  طـــاِئ

ـــًة ـــَف ــــُه �ـــصَ ــــن ـــــاُه ِم ـــــن َبـَـــــْت ُيْ َبــا�ــــــرصَ الــ�ــرصَّ ِمــْنــهــا  ـــتـــاُر  نـَــ�ـــصْ ــــــَزْل  نَ مل 

َفَلَقد مــنــُه  ــفُّ  ــَك ال ذاَك  ــلَّ  �ــصُ ــا])6ب[  ــب ــنَ ــصَّ ــ� ـــْلـــَم وَعــــــقَّ ال ــــَم الـــظَّ ــــَل َظ
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ـــــــــاِدَرًة ــــــًة ن ــــــوبَ ــــــُج ــــا لـَـــهــــا اأُْع ــاي ــب ــْوَك ــَك ـــــَم الـــِعـــْفـــريـْــُت فــيــهــا ال َرَج

، وفيها اأَبياٌت زاِئدٌة على ما اأوردُته هاُهنا، 
)((

مت هذه االأَبيات يف هذا املجموع وقد تقدَّ

ا اأَوردُتها يف هذا اجلزِء حلكاَيتها واإ�ْصناِدها. واإِنَّ

د،  حممَّ اأَبي  ين،  خُمل�س الدِّ ه  عمِّ البن  االأَثري،  ابن  جعفر،  اأَبو  ين،  الدِّ  
ُ

�صم�س اأن�صَدن   -((4

 بن عبد اهلل بن ُزريق، وكتبَها اإىل ابن ع�صاكر:   
ّ
عبداملنعم بن �صعيد بن علي

]الب�صيط[  

ــاً ــن ـــَدُه َزَم ـــْب ــْل َع ــداً مل يُــوا�ــصِ ــيِّ ــصَ ــا � ــُه كـــاَن يـُـْبــديــهــاي ــن ــُة الـــــُودِّ م ــَح ــْف ــصَ و�

ـــا ـــَروؤه ـــْق ـــاأتـــي ونَ ـــُه اأَبَـــــــداً ت ـــبُ ـــْت فيهاوُك ــــُه  ل ِذْكـــــــٌر  ول  ــــواُه  ــــصِ � اإىِل 

ــاأٍ ــَط ــٍو وعـــن َخ ــْه ــن �ــصَ ـــاَن ع ــُه ك ــتَ ــْي ــَل ــهــاَف ــْي ــاٍم يف َحــوا�ــصِ ِبــ�ــصَ ــُه  ــصَّ ــ� قــد َخ

يَـــُدُه ــَرْت  ــطَّ �ــصَ مِمّـــا  اهللَ  ــَر  ــَف ــْغ ــتَ ــصْ ــاوا� ــه ــوي ــْن ـــــاَن يَ ــــًة َقـــْلـــبُـــُه مـــا ك ــــيَّ
َتِ

ِبُكُم ـــَزْل  تَ مل  مٌّ  اأُ  
َ
ـــي َوْه الُعلى،  ــَن  بْ ِتْيهايــا  الــــورى  ُدوَن  ــا  ــه ــاَف ــط اأَْع تَــُهــزُّ 

اأَرى حَن  املَْحبوِب  على  اأَغــاُر  اإِينِّ  يَْثنيها])6اأ[   ِ
ْ

الــَغــر ــَو  ــْح نَ ــِل  ــصْ ــَو� ال ـــَة  ـــنَّ اأَِع

ــٍة ــَق ــْن ِث ــَع ــا، َف ــاه ــَوفّ ــد تَ ــــاإِْن تـَــُقـــْل: ق �َصيُْحييهاف الـــّزاكـــي  ــُم  ــُك ــَل ــصْ اأَ� ِبـــــاأَنَّ 

]الطويل[ ها َوَلُدُه: 
ْ
َدِني د، عبد املنعم بن �صعيد اأَي�صًا، واأَْن�صَ 5))- والأَبي حممَّ

بَلي قــد  فيِه   
ً
ُمْبتَلى مــن  كــم  ْهـــيَـــَف 

ــِلواأَ ــ�ــصَّ ــَف تُ ــِه مل  ــِن ــصْ ــ� ـــٌل مـــن ُح ـــَم ـــُه ُج ل

ــَرٌة ــْج ــصَ ــْن لـــُه َغــــْدُر املـَــلـــوِل و� ــك َمْنَهِلول ــلَّ  ك ــَهــوى  ال ــْفــِو  �ــصَ مــن  ُر  ــدِّ ــَك تُ

عاً ِجْئُت خا�صِ اأَو   ، دَّ ْلني، �صَ ُقْلُت: �صِ ــِلاإِذا  ــن َع ــٍل جـــاَء م ــَف ــصْ ــن اأَ� ـــُه م ـــاِرُق ـــصَ اأُ�

ٍة ًة بـــعـــَد َمـــــرَّ ــــــرَّ ــِه َم ــي ــل ُْت ع َ
ــــرب ــــصَ ــُه ويل� ــاِن يـــوٌم ل ــوم ــهــوى يَ وُقـــْلـــُت: ال

ــِه ب واإَذا  ٌة  ـــــــدَّ ُم اإِلّ  ـــــُك  يَ ــِلفـــلـــْم  ـــــْت ِبـــتَـــَذلُـّ لَ ـــــدِّ ـــــُه قـــد بُ تُ ـــــزَّ وِع

مت يف اجلزء اخلام�س؛ وهذا مّما �صقط من ذاك اجلزء.  ))( يف الهام�س: تقدَّ
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ِه ــْحــَن َخـــدِّ ــْت �ــصَ ــصَ ــ� ــبَ لْ
ــُه قــد اأَ ــتُ ــيَ ــِلوحِلْ ــيَ ــْعــِر اأَلْ ــٍل مــن الــ�ــصَّ ــْي ـــاَم ُدجـــى لَ َظ

ر�ُصوُمُه ــــَوْت  اأَْق ــِع  بْ ــرَّ ال مثَل  ــَح  ــبَ ــْمــاأَِل«))(واأَ�ــصْ و�ــصَ َجنُوٍب  من  نَ�َصَجْتها  »مِلــا 

ونــاِظــري ذاَك  عــنــَد  ِل�َصْمعي  ــُقــْلــُت  وَمــْنــِزِل«َف َحبيٍب  ِذكــرى  من  نَْبِك  »قفا 

كــاَرُه ادِّ وَخلِّ  هذا  ــِرْح  اطَّ فقال:  ِل«])6ب[  ُمــَعــوَّ من  داِر�ـــصٍ  ــٍم  َر�ــصْ عنَد  »َفــَهــْل 

]الطويل[  :
)2(

ٍة
َ
ي ها َولُدُه يف �صاحب حِلْ

ْ
َدِني 6))- ولعبد املُنعم اأَي�صًا، واأَن�صَ

ِمْنُهُم دَّ  �صَ َمن  الِع�ْصِق  ْهــُل  اأَ كــاَن  املـُـْردالَِئْن  َق  َع�صِ لى  الطُّ الِبْي�ِص  ِد  ــرَّ اخُل عن 

ــٌه ُمـــَولَـّ ــــــــاِم  الأَن دوِن  ــــن  ِم  َ ـــــــاإِينِّ بَْنداف ــْر  َخ ماِئِل  ال�صَّ ُحــْلــِو   
ً
َفتى ِبــُحــبِّ 

ـــُع َجــمــاِلــهــا ـــدي ــي بَ ــ�ــص ــْق ـــٌة يَ ـــيَ ـــُه حِلْ احَلــّدال يُــْجــَلــَد  ـــاأَْن  ب فيها  ــا  حَل ــن  َم على 

ُمنَْمنَماً ِعــــذاراً  كــانَــت  ِبها  ــدي  ــْه الَعْهداوَع لها  ــى  ْرع اأَ ُْت 
�ــرصِ ذا  ــِل  اأْج َفِمْن 

ناِبٌت ْعُر  ال�صَّ �ــصــاِقــِه  يف  ــٍل:  ــاِئ ق ــم  ــّداوك ــُب الــَهــْجــَر والــ�ــصَّ ــوِج ـــَك مِمـّــا يُ وذل

ــًة ــا�ــِص ِهــمَّ ــنّ ــصَ ال ــ� ــَق ــا اأَنْ دافــُقــلــُت لـــُه: ي َق�صْ ــْم  ــاأَُه ــَط واأَْخ ـــاً  راأْي ــَخــَفــُهــْم  واأَ�ــصْ

ــهــاً ــبُّ ــ�ــصَ تَ الـــغـــاِنـــيـــاِت  اأَنَّ  تَــــَر  اأَجدىاأمَل  وما  نَْق�صاً  ْعِر  ال�صَّ َمَكاَن  َجَعْلَن 

ــْدَرُه ِْب �ــصَ ُّ
ــرت ــال ــْقــُت ب لْــ�ــصَ ٍة اأَ ـــرَّ يـُـْبــداوكــم َم ــاُد ول  ــع يُ ل  ـــــَراً  ْم اأَ ــُت  ــْي ــصَ ــ� واأَْم

با الظِّ َُع  ــرصْ ــ� يَ ــذي  ــلَّ ِل ــخــاٌر  ــِت اْف ــداولي�َص  الأُ�ــصْ َُع  يَــ�ــرصْ ِللَّذي  اإِلّ  الَفْخُر  ول 

* * *

))( االأَعجاز االآتية، من معلَّقة امرئ القي�س، يف ديوانه 8-9 )القاهرة( )/64) و 67) و 74) )االإمارات(.

اب؛ قال: اأَن�صدنيها قائلها.
ّ
د، احل�صن بن اجلي ين، اأَبو حممَّ )2( يف هام�س االأَ�صل: اأَن�صَدنيها بهاء الدِّ
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]64ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

ظنُُّه 
هم من طراُبُل�س اإىل حلب؛ اأَ ُه بع�صُ

َ
 اإِيلَّ يف اأَوراِق والدي رحمُه اهلل، كتاٌب َكَتب

)((
7))- َوَقَع

ي اأَبي الف�صل، اأَو اإىل اأبي ن�رْس بن النَّّحا�س، واهلُل اأَعلم؛ وقد قطَع الفاأُر منُه  اإىل َجدِّ َجدِّ

 منه، وهو:
َ

ُل الِكتاب، فَعلَّْقُت ما بقي وَّ
َع، و�صقَط اأَ َموا�صِ

]املن�رسح[  :
)2(

ِ َدرُّ اأَْو�ٍس، حيث قال هلِلَّ

ــا ــَزع ـــلـــي َج ـــِم ــُص اأَْج ــ� ــْف ــنَّ ـــهـــا ال ـــتُ يَّ
ـــعـــااأَ َوَق ـــد  ق ـــــَن  ـــــَذري َتْ ـــــذي  ال اإِنَّ 

فكاأَنَّ  اأَواِنِه،  غرِي   يف 
َ
البحر ركبُت  الِبحاِر؛   

ُ
َخَطر عنَدها  َقلَّ  ما  االأَخطاِر،  من  َفركبُت 

ِبُح على  اَمك؛ فُكّنا ُن�صْ الَف�صاَء َيهتُف بي: َمْهاًل، اإِنَّ الَغْزَو اأَماَمك وَخْلَفَك، اإِنَّ الُغزاَة ُقدَّ

وِم:   
ُّ
خَمافٍة، وُن�صي يف َمتاَهٍة، حتى َرمى ِبنا الَق�صاُء والَقَدُر اإىل بالِد الر

]الطويل[  

حــاِزمــاً ــاَن  ك واإِْن  ـــْدري  يَ ل  ــَح  ــبَ ــصْ َوراوؤُه))(واأَ� م  اأَ ــــُه  لَ  ٌ
ْ

َخــــر ـــــُه  ـــــّداُم اأَُق

 
ُ

؛ ثم �صْعي
ٍّ
ٍت وَحي

ْ
ْت كّل َمي ، وَعمَّ

ّ
َعْت كلِّ �َصٍي ]65اأ[ فاأَنَقَذن منها رحمُة اهلل التي َو�صِ

اأَن  على   ،
)4(

املحد�س الثَّْغِر  يف   
َ

بطرابل�س ْلُت  وَح�صَ احل�صن،  اأَبي  ديِد 
َّ

ال�ص االأََجلِّ  االأَمرِي 

، بل  غاِث اأَحالٍم؛ َفَتَعلََّق بي هذا االأَمرُي َتَعلَُّق املَظلوِم بالّظامِلِ يّاٍم، كاأَ�صْ
يكوَن ُمقامي َعَدَد اأَ

تي َبَداًل ممَّن قد فاَرَقُه 
َ
ْحب ِجَد ِب�صُ

َ
، ِلي امِلِ

ّ
اِبِح ال�ص

ّ
، اأَو َتَعلَُّق الَغريِق بال�ص اِغِب بالعامِلِ

ّ
َتَعلَُّق الر

منُه   واأَْجران  َتُه؛  َخلَّ دُّ  ُ
َي�ص ِعَو�صًا  اإِخواِنِه  َفَقَدُه من  ن  ُغلََّتُه، وَعمَّ ُيرَبُِّد  �ُصُلّواً  َوَطِنِه  ]يف[ 

د القزويني. الم بن حممَّ
َّ

 ))( يف هام�س االأَ�صل بخطِّ ابن العدمي: ُيحتمل اأَن يكون هذا الكتاب من اأَبي يو�صف، عبد ال�ص

ه، فوجدُت الكتاَب بذلك الكتاِب  قُت بعد ذلك، اأنَّه من كالم اأَبي يو�صف؛ الأَنِّ وقفُت على خطِّ وحتت ذلك: حَتقَّ  

ة الكربى 5/)2) والوايف بالوفيات 8)/))4.
َّ
بعينِه. ترجمة القزويني يف: طبقات ال�صافعي

 )2( ديوان اأَو�س بن حجر )5.

اإِنَّ لفظة »املرء«، هنا زائدٌة؛ فاإِنَّ بها ال  ))( يف االأَ�صل: واأَ�صبح املرء ال يدري.....! ويف الهام�س بغري خطِّ ابن العدمي: 

ي�صحُّ وزن البيت وال تقطيُعُه.

)4( يف الهام�س: يعني ....... ]كلمتان مطمو�صتان[.
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َكاِء. جَمْرى االأَهِل واالأَقرباِء، و�صاَهَمني ِفْعَل اخُلَلطاِء وال�رسُّ

ِة  َلَ ُموا�صَ من  و�َصِئْمُت  ياِر، 
ْ

التَّ�ص َع�صا  واألقيُت  حاِل، 
ِّ
الر ُغبار  َعنِّي  ُت  َنَف�صْ اأَنِّ  َم 

َ
َجر ال 

ْدري من احلركِة واالنتقاِل؛ فاأََقمُت، ولوال َمكاُنُه ملَا َطِمَعْت  حاِل، و�صاق �صَ احَللِّ والتَّ

ِحباُلُهم  ُل  َتتَّ�صِ �َصْكلي، وال  �َصْكُلُهم  ُيالئُم  قوٌم ال  فهم  ِمْثلي،  باْقِتنا�ِس   
َ

َكُة طراُبُل�س
َ
�َصب

 َ َتَغريَّ واإِْن  َنَزَل،  �َصْهاًل  َوَجَد  اإِذا  ويفُّ  ِمثلي؛ وال�صُّ ]65ب[  ُهم طارقًا 
ُ
َكْلب ُح 

َ
َيْنب لي، وال 

ْ
ِبَحب

َل. يُح اْرحَتَ
ِّ
عليِه الر

ة(: 
َّ
ويفُّ يف )االإِ�صارات االإلهي َفها ال�صُّ ُظنُّها اليوَم كما و�صَ

وعلى ِذْكِر املدينِة التي لها، فاأَ

ُِّف  َت�رسَ ُع عند  َيخ�صَ َقلٌب  باال�ْصِتْغفاِر، وال  َترتفُع  َيٌد  باالعتباِر، وال  َتَدمُع  َعنْيٌ  فيها  ما 

االأَقداِر، وال َنْف�ٌس َتْنَدُم على ما فاَتها من التَّوبِة واالْعِتذاِر.

ُمعيدها  املُْلِك  جالُل  ثم  ها، 
ْ
وُموِلي ها 

ُّ
وِلي فاهلُل  َنٍة، 

َ
َح�ص َخ�صلٍة  من  َذكرُت  ما  وكلُّ 

ديها.
ْ
وُمب

َهال ِبجالِل املُْلِك.
َّ
احلني، َفَحي  ُروؤ�صاُء ال�صّ

َ
وما َذكرُت من �ُصوٍء َفحا�صاُه، واإِذا ُذِكر

ديد 
َّ

وال اأَْدري كيف اأَلطُف يف اإِْي�صاِل ما عندي اإِىل َقلبَك، من �ُصكِر االأَمرِي االأََجلِّ ال�ص

اأَبي احل�صن، اأَدام اهلُل ُعالُه؛ واهلِل ما اأَدري، اأَاأَخو�ُس يف ِذْكِر �ُصكِرِه، اأَم يف ِذْكِر �صكواُه؛ 

ِفِه  يَف َنقي�ٍس، اأَنا يف ]66 اأ[ َو�صْ
َ
�َصُه اهلُل- بني َطر

َ
فواهلِل ما راأَيُت اأَحداً مثَله، قد جمَع- َحر

ي�ٍس.
َ
بنَي طويٍل وعر

اإىِل  وَيِحنُّ  املاِل،  عن  لو 
ْ

وَي�ص الباِطِن،  رْبِ يف  ال�صَّ َمري�َس  الّظاهِر،  النَّْف�ِس يف  َِّب 
َطي اأَراُه 

�صى 
ْ
االأَناِم، وَير َمِن؛ وَيْعَتُب على كلِّ  الزَّ َخُط على 

ْ
�ُصْلطاِنِه، وَي�ص �صى عن 

ْ
الوطِن؛ وَير

ِبحواِدِث االأَّيام.

اأَ�َصَف  ُملكُه-  اهلُل  َخلََّد  اأَمرِيِه-  ُمفاَرَقِة  على  ُف  َيَتاَأ�صَّ فراأَْيُتُه  ُتُه،  فاَو�صْ �صاَدْفُتُه  ما  َل  وَّ
فاأَ

اِب. ادي على َفْقِد ال�رسَّ باِب، وال�صّ ِب على ال�صَّ
َ
االأَ�صي
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بو بكٍر  ِه، واأَْلَزَمُه اأَ ، فاأَْلَهْتُه عن َم�صاحِلِ
)2(

�س عند ابن اأَبي بكر
ْ
 اأَ�صماء بنُت ُعَمي

)((
وكانت

]الطويل[  :
)((

ِبَطالِقها، فاأَطاَعُه؛ وَعرَبَ عليِه وهو ُين�صُد

ِمْثَلها الـــيَـــْوَم  ــَق  ــلَّ َط ِمــْثــلــي  اأََر  ــْم  ــَل ــُق)4(َف ــلَّ ــَط تُ ــــٍب  َذنْ َغـــْرِ  ِمــْثــَلــهــا يف  ول 

َك الفالوَذ. فقال: ُربَّ َملوٍم ال َذْنَب 
َ
، قد َتر

َ
خي

ْ
ب

َّ
َقَد ال�ص

ْ
ّي: اإِنَّ َفر �رسْ

َ
 للح�صِن الب

)5(
وقيل

.
)6(

لُه

اإِذا  الَق�صاَء والَقدَر، الذي  اإِاّل  اأَجُد لذلك �صببًا  والعرُب تقول: ُربَّ َح�صناَء طاِلٌق؛ وال 

�صاَق َوْجٌه ُحِمَل عليه.

عنها؟  َنهى  َمن  قيل:  اهلل.  فقال:  َة؟ 
َ
ي املَْع�صِ َق�صى  َمن  ال�ّصاعر:   

)7(

ّ
مْيي

َ
للُخر وقيل  ]66ب[ 

ُب عليها؟  ُيَعذِّ . قيل: َفَمن 
)8(

َنْف�ِس العا�صي؟ فقال: اهلل َزيََّنها يف  فقال: اهلل. قيل: َفَمن 

قال: اهلل. قيل: َفِلمَ هذا؟ قال: ال اأَدري واهلِل، ثم واهلِل، ثم واهلِل.

 
ُ

ة؟ فواهلِل ال اأَدري كيف �َصَمَحْت َنْف�س
َّ
 يف هذِه الَق�صي

ّ
اً من اخُلرمْيي واأَنا – واهلِل- اأَ�َصدُّ حَتَريُّ

خ�ِس النَّفي�ِس، وقد َوَقَع اجتماُع ُعَقالِء دياِركم وُعَقالِء دياِرنا،  ذلك املَِلِك مبثِل هذا ال�صَّ

اأِْي واحَلْزِم 
َّ
راَيِة، والغاَيُة يف الر الذين َوَفدوا عليكم مع العادِل، اأَنَّه القْدَوُة يف الَفْهِم والدِّ

َب االأَموَر وَراأَ�َس، و�صا�ُصوُه و�صا�َس- كما قال ُعمر بن 
َّ
، وَجر

َ
هر والكفاَيِة؛ قد َقلََّب الدَّ

))( فوقها بخطِّ ابن العدمي: �صقط منها.

ّديق، وكان يجُد بها  واب اأَنَّ عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، كانت عند عبد اهلل بن اأَبي بكر ال�صّ )2( هذا خطاأ. وال�صَّ

اأَبياتًا ]هذا  الة، فاأَمره اأَبو بكر بطالقها، فطّلقها واحدًة؛ فلما قال  وق والتجارة وال�صَّ
ُّ

َوْجداً �صديداً، ف�صَغَلْته عن ال�ص

نوادر املخطوطات(  االأَغان 8)/59 واملردفات من قري�س )�صمن  اأَبوه مبراجعتها، فراجعها......  اأَمره  البيت منها[ 

ّر 98/4 ورو�صة املحبني 82).  )/)6 والتذكرة احلمدونية 254/4 وعيون االأَخبار 4/4)) ونرث الدُّ

))( البيت يف م�صادر اخلرب.

)4( يف الهام�س بغري خطِّ ابن العدمي: فاأَمره مبراجعتها فراجعها.

بخي: بلغني اأَنَّك ال تاأكل الفالوذج! 
َّ

)5( يف عيون االأَخبار )/)20 والعقد الفريد 6/)29: وقال احل�صن الب�رسيُّ لفرقد ال�ص

قال: يا اأَبا �صعيد، اأَخاف اأال اأُوؤدي �صكره! قال: ياُلَكع، وهل توؤّدي �صكر املاء البارد....... وينظر ثمار القلوب 2/))7 

وم�صادر اخلرب فيه

خم�رسي 99/2 وف�صل املقال )7. ، وهو يف: امليدان )/05) وجمهرة الع�صكري )/474 والزَّ
ّ
)6( هذا املثل قاله اأَكثم بن �صيفي

غدي. ال�صعر وال�صعراء 2/)85 والورقة 09). ان بن قوهي ال�صُّ
ّ

)7( اأَبو يعقوب، اإٍ�صحاق بن ح�ص

)8( يف هام�س االأَ�صل بخّط ابن العدمي: لعلَّه: النَّف�س التي خلق ]اهلل[.
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َدَر؛ واأَنا اأَقول: اإِنَُّه اليوَم َخرْيٌ  �صْ
، واأَْوَرَد واأَ اخلّطاب: اأَُْلنا واإِْيَل َعلينا- َنعم، وَخرَبَ و�َصرَبَ

، ]67اأ[ واأَفاَدْتُه  ماُن بِه َفَعرَثَ منُه اأَم�ِس؛ الأَنَّه كاَن َربيَب ِنْعَمٍة وَن�ْصَو َدالٍل، واليوَم قد َغَدَر الزَّ

ٍم اأَبو  ُة عن َوَطِنِه تاأَِديبًا، وزاَدْتُه َتْهذيبًا؛ وما كلُّ ُخرا�صانٍّ اأَبو جعفر، وال كلُّ ُمَنجِّ
َ
ب
ْ
الَغي

]الطويل[   :
)2(

 
)((

َمْع�رس

يَ�صو�ُصها ــاَد  ــي اجِل قـــاَد  ـــْن  َم ُكـــلُّ  ــرَومـــا  ـــُه: جُمْ ــاُل لَ ــق ــــرى يُ ـــلُّ َمــن اأَْج ول ُك

َرْغِم  َعَمِلِه- على  َلّقاُه اهلُل �صالَح  اٍد- 
ّ
ابِن عب ولِة الوزارَة على  الدَّ املَْدُعوُّ ُركَن  �َس 

َ
وَعر

ٌة، ويف اأََقلِّهم عن  ولة: يف الُكّتاِب َكرْثَ ابن حّماٍد، فا�ْصَتْعفى، وامتنَع واأَبى؛ فقال ُركُن الدَّ

ٌة.
َ
اأَكرَثهم ُغْني

لي�س  املَِلُك،  يُّها 
اأَ فقال:  ْعفًا-  و�صَ ِكرَباً  َت 

ْ
ي
َ
الب َلِزَم  كاَن  -وقد  الَعميِد  ابُن  اإِليِه  فكتَب 

و َتقدمُي عطاٍء  �ُس يف الوزيِر اإِن�صاُء كتاٍب، اأَو َنْظمُ ح�صاٍب، اأَو َتفريُق ماٍل وَجْمٍع، اأَ
َ
الَغر

غاِر الُكّتاِب َمن َيفي  وَمْنٍع؛ هذا واإِْن كاَن َمْق�صوداً، ويف اآالِت الوزارِة َمعدوداً؛ ففي �صِ

- واإِْن كاَن املَِلُك  يُّها املَِلُك -الُبدَّ
َتوفيِه، ويويف عليِه باأَْي�رَسِ َم�صاعيِه؛ لكْن -اأَ

ْ
بهذا وَي�ص

يا�َصَة، وَقراِئَن االأَ�صاَلِة 
ِّ

ُله َعميٌم -من رجٍل َيعرُف ال�ص ِتُدُه كرمٌي، وَف�صْ ْنُخُه َقدمٌي، وحَمْ ممَّن �صِ

دُّ اخُلطوُب اإِذا �صاَقِت املَذاهُب، وكيف  َ
واالإِ�صاَبِة، ]67ب[ وكيَف َيعقُد املَهاَبَة، وكيَف ُتر

ه اإِذا  ن َيقوُم يف وَجِه �صاحِبِه، وُيرادُّ ُل اإِىل املُداَفَعِة اإِذا َكرُثَ املُطاِلُب؛ بْل ال ِغنى عمَّ َيَتَو�صَّ

ُه اإِذا اأََلحَّ عليِه  َتِكُب، وُيعاِر�صُ
ْ
اأُي املُْنَقِلُب، وُيراجُعُه اإِذا َجَنَح بِه اللَّجاُج املُر

َّ
َبَدَر منه الر

ُب املُلَتهُب. الَغ�صَ

اأَْقداُر  ْت  ُخِف�صَ باأَن  اإِاّل  ٌة،  ِعدَّ ُبلداٌن  وَخرَبت  ٌة،  َجمَّ مَمالُك  َهلكْت  اأَن  بُب يف 
َّ

ال�ص فما 

جوِع اإِىل االأَذناِب، يف االأُموِر 
ُّ
َد من الر

َ
ْت اأَطراُف االإِمارِة؛ وما �صيٌء اأَْف�ص ئا�َصِة، واْنَقَل�صَ

ِّ
الر

داُق هذا ُموجوٌد اليوَم، فاإِنَّ �صبَب َخراِب م�رَس كان من هذا الباِب.  عاِب؛ ِم�صْ ال�صِّ

احُلكماُء   
َ
االأَمواِل؛ وذكر اقتناِء  موه على  جاِل، وقدَّ

ِّ
الر ا�صطناِع  الُعلماُء يف  وقد رغَب 

ٌم. ))( كذا؛ والوجه: وما كلُّ خرا�صاٍن اأَبو م�صلم، وال كلُّ اأَبي مع�رٍس ُمَنجِّ

)2( البيت البن �صهيد، يف ديوانه 5)) ور�صالة التوابع والّزوابع )2).

Bn_3deem_Book.indb   158 8/3/11   9:26 AM



(59

الُكُتِب  اإِىل  انَتهوا  اأَن  اإِىل  ُه،  َيُخ�صُّ بًا 
ْ
َعي َنوٍع  اإىِل كلِّ  عوها، وَقرنوا  اأَجنا�َس االأَمواِل وَنوَّ

قة، فوقَه �صبكُة اخِليانَة، َي�رسقُه  �َس على قافية ال�رسَّ ، َفعابوها، فقالوا: ]68اأ[ َطرْيٌ َع�صَّ
َ
فاِتر والدَّ

كلُّ اأَمنٍي، وُيتََّهُم عليِه َمن لي�س ِبظننٍي.

ِة اأَ�صعاَفها. لوا الَذهَب على الِف�صَّ ِنها، وَف�صَّ
ْ

�ص َة على ُكلِّها حِلُ لوا الِف�صَّ ثم َف�صَّ

. ، َبطيُء اجَلرْبِ فوُه باأَنَّه �رَسيُع الَك�رْسِ جاُج؛ وَو�صَ خائِر الزُّ  الذَّ
ُّ

ثم قالوا: اأََخ�س

َم�صنوٌع،  جاُج  والزَّ خَملوٌق،  هُب  الذَّ وقالوا:  ِة، 
َّ

اخِل�ص هذِه  مع  هِب  الذَّ على  لوُه  َف�صَّ ثم 

 ، ُنوريٌّ ُلوٌّ  جَمْ جاُج  والزُّ ْفِن؛  الدَّ على  اأَبقى  وهو  فاِء،  بال�صَّ هِب  الذَّ من  اأَف�صُل  جاُج  والزُّ

؛ وال َتْفِقُد مع  جاِج اأَح�صُن منه يف كلِّ اإِناٍء َمْعَدنٍّ اُب يف الزُّ اٌع، وال�رسَّ
ّ
 َمي

ٌ
هُب �صاِتر والذَّ

جاِج َوْجَه النَّدمِي. الزُّ

َدٌة اجِلنِّ 
َ
الُم، اإِذا َعبَّ يف املاِء، َكَلَحْت يف َوْجِهِه َمر

َّ
وكان �ُصليماُن بن داود عليهما ال�ص

اأَِة.
ْ
ِه تلك اجُلر مَ بهذا عن َنف�صِ َ

ْنَعَة الَقواريِر، َفَح�ص ياطني؛ َعلََّمُه اهلُل �صَ وال�صَّ

ياٍء. َع يف اإِناٍء من ماٍء اأَو هواٍء اأَو �صِ
َ
ا َكر َع يف اإِناِء ُزجاٍج، فكاأَنَّ

َ
وَمن َكر

جاِج. ٍغ من الزُّ
ْ
ب ُل ِل�صِ

َ
 اأَْقب

ٌ
 يف كلِّ ما َيدوُر الَفَلُك ]68ب[ عليِه، َجوهر

َ
ولي�س

ِتِه.
َّ

جاَج مع ِخ�ص لوا عليِه الزُّ  االأَمواِل – وقد َف�صَّ
ُ

هِب- وهو اأَْنَف�س فهذا ُحكمُ الذَّ

 
)((

جال، وقالوا: هو الذي
ِّ
َفلهذا َنَهِت احُلكماُء عن اْقِتناِء االأَمواِل، وَرغبوا يف ا�صطناِع الر

هوُر   فيها ال�صُّ
ُ
لُّها االأَْياُم، وال ُتوؤَثِّر ماُن، والُعقدُة التي ال حَتُ ، وال ُيف�صُدُه الزَّ

ُ
هر ُه الدَّ ُ ال ُيَغريِّ

جاِل، وَخرْيُها يف االآخرِة 
ِّ
نيا ا�صطناُع الر ، فاأَ�صُلها يف الدُّ

ُ
خائر ِت الذَّ

َ
واالأَعواُم؛ فاإِذا ُذِكر

�صالُح االأَعماِل.

 
ُّ
التَّغلبي انُّ  النَّ�رسْ �ُصوٍء؛ هذا  ٍف 

ْ
َظر ٍل يف 

َ
َع�ص َويفٍّ كاٍف، وُربَّ  ُدُنوٌّ من  احِلكمِة  وَحدُّ 

]الكامل[  :
)2(

يقول

))( مكررة يف االأَ�صل.

)2( البيت لالأَخطل، يف ديوانه )/40).
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ــْد جَتِ مل  ــِر  ــاِئ خ ــذَّ ال اإِىل  ــْرَت  ــَق ــتَ اْف ـــاِلواإِذا  ـــم ْع ـــــراً يـَــكـــوُن كــ�ــصــالــِح الأَ ُذْخ

وَمللَت   ا�ْصَتْمَثْلُتها  وقد  والنَّتيجة،  النُّكَتِة  اإِىل  وجئُت  مااًل،  و�صِ مَيينًا  الكالِم  يف  ذهبُت 

 ] 6اأ 9 [ { } ، نَت اأَ

.]88 ]هود: 

اإِنَّ اهلَل اأَخَذ على ُعلمائِه اأَن ياأَمروا باملعروِف، وَين�صحوا هلِل ور�صوِلِه وِلُوالِة االأَمِر، واأَال 

ُه 
َ
هداِء َحمزُة، ورجٌل قاَم اإِىل اأَمرٍي فاأََمر ُد ال�صُّ

ِّ
تاأَخَذهم يف اهلل لومُة الئٍم؛ وقال : »�َصي

وَنهاُه«.

عادِة.
َّ

هادِة، وُم�صاِبَهُه يف ال�ص فاأَردت اأَن اأَكوَن َق�صيمَ حمزَة يف ال�صَّ

]الطويل[  :
)((

قِّ�س
َ
واْن�صاَف اإىِل ذلك قوُل املُر

ٌة ُمِلمَّ ــَك  ــْت ــَر�ــصَ اأَْج اإِْن  الــذي  واِجمااأَخــــوَك  ْهــَر  الــدَّ لَها  ْح  يَـــرْبَ مل  هــِر  الــدَّ مــَن 

تَ�َصعَّبَْت اإِْن  بــالــذي  اأَخــــوَك  ــاَك لِئــمــاولَــْيــ�ــَص  ــح ــْل ـــــوٌر َظـــلَّ يَ ــَك اأُم ــْي ــَل َع

ل، واأَخطاأَ يف الّثان. وَّ
قِّ�س اأَ�صاَب يف البيت االأَ

َ
ْعِر: اإِنَّ املُر وقد قال بع�ُس ُرواِة ال�صِّ

ُت ِر�صى اهلل على ما ُي�صخُط ِعباَدُه، 
ْ
اآَثر ٍر؛ 

َ
اأَنا فيه بنَي َخَطٍر وَغر  ،

ٌ
 يل خاِطر

َ
وقد َخَطر

امي ]69ب[ 
ّ

ها اإِىل املََحلِّ ال�ص
َ
فًة؛ فاإِْن اأَردَت اأَن ُتْنِهي

ْ
واأَهدْيُت اإِليَك هديًَّة، وَزَفْفُت اإِليَك َزفي

ْح فيه هلِل ولذلك املَِلِك- خلََّد اهلل ُمَلَكُه- ولهذا االأَمري. واملجل�ِس العايل، فاْن�صَ

باُع منها واملَ�صيُف؛ ولَك 
ْ
م، داَمْت اأَّياُمه، امِلر  َن�صيَحٌة لذلك املَِلِك املَُعظَّ

َ
وكيف يل، فهي

 من الثَّواِب، 
ُ
منها حكُمَك والنَّ�صيطُة، ويل منها الُف�صوُل؛ وكاّل بل يل منها احَلظُّ االأَوَفر

ِك التَّهاُجِر، والتَّعاوِن على الرِبِّ والتَّقوى،  ْ
، وَتر ِن التَّعا�رُسِ ْ

 ِبَتقواُه وطاعِتِه، وِبُح�ص
َ
فاإِنَّ اهلَل اأَمر

ِّ والنَّْجوى؛ قال اهلل تعاىل: { ِح يف ال�رسِّ والتَّنا�صُ

.]2 } ]املائدة: 

))( هو االأَ�صغر، والبيتان يف ديوان املرق�صني 00).
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ًة 
َ
ب ُع�صْ وكونوا  واجَتِمعوا،  ؛  نْيِ

َ
الب ذاِت  و�صالِح  اهلل،  ِر�صى  على  اهلِل-  عباَد  َفَتاأَلَّفوا- 

َمُد  قًا ُمَتباِعَدًة؛ فاإِنَّ باْجتماِعكم حُتْ
َ
قوا َفتذهَب ِرْيُحكم، وال تكونوا ِفر

َّ
واحدًة، وال َتَفر

ُدنياكم  ]70اأ[ وَي�صُعُف حُمارُبكم، وَي�صلُح  كم، 
ُ
اأُموُركم، وَيكُمُل �رسوركم، ومَيتنُع جانب

عيُنكم.
ُ
ودُينكم، وَير�صى عنكم ربُّكم َفي

كم؛ فال َتْختاروا  َتوهُن حِماُلكم، وَيطمُع فيكم َعُدوُّ
ْ

ُب اأَحواُلكم، وَي�ص وباْفِتاِقكم َتت�صعَّ

ِعُف َعْزَمكم وُيوهيِه؛ وال تكونوا كمن  ِخُط اهلَل على ما ُير�صيه، وال ُتوؤِثروا ما ُي�صْ
ْ

ما ُي�ص

 .]2 ]احل�رس:   {  } ـ:  وُحو�صيُتم  ـ  فيه  ِة  الِعزَّ ربُّ  قال 

}]البقرة: 220[. ُح { نَُّة املَُتَن�صِّ فهذِه َن�صيحٌة وقد َي�صتفيُد الظِّ

ِم، واأَنا واِثٌق بهذا االأَْمِر. وما اأَتَِّهمُ َراأَي ذلك املَِلِك املَُعظَّ

} بلى  منكم،  اأَحداً  اأَتَِّهمُ  فال  فيك  َرْيَب  ال  ّفى،  املُ�صَ ُل 
َ

الَع�ص يُخ  ال�صَّ يُّها 
اأَ واأَنَت 

.]5( } ]يو�صف: 

اإِليَك زاويًة من َقلبك، و�صاعًة  غ ِلقراءِة ما كتبُت 
ِّ
اأُُذنًا َتعي، وَفر يُخ-  يُّها ال�صَّ

اأَ ن- 
ْ
فاأَِعر

ْح فيه  امي، وَتاأَتَّ فيه، واْن�صَ
ّ

دِّ ما اأَقوُل لك اإِىل ذلك ]70ب[ املجل�ِس ال�ص
من زماِنك، واأَ

َك و�ُصلطاَنك؛ وال َتاأُْل ُجْهداً، فال تعَدُم َحْمداً.
َ
َك وَقريب

َ
َنْف�ص

َوِة االأَخرية- التي ال تليُق باالإِمالِك، من الَقب�ِس على 
ْ
راأَيُت هذا االأَمرَي االأََجلَّ قبل هذه النَّب

جوع اإىِل ذلك اجلناِب املنيِع، والُهجوِم على ذلك املجل�ِس 
ُّ
ُه بالر

ُ
َثْت َنْف�ص االأَمالِك- حدَّ

ليكوَن  ُمقّدمٍة،  وال  ا�صتئذاٍن  غري  من  االإِقداِم  على  َم  مَّ �صَ بل  هذا،  على  وعزَم  فيع، 
َّ
الر

وُركوِب  املَ�صافِة،  ُبْعِد  من  ُمُه  َتَتج�صَّ ما  وليكون  ِم،  املَُتَقدِّ اال�ْصِت�ْصعاِر  َوِة 
ْ
ِلَنب ماِحيًا  ذلَك 

الثِّقِة، حَممواًل على ُح�صِن  َِة، واالإِقداِم عليها ِبُحكِم  اخَلَطِر، والهجوِم على تلك احَل�رسْ

َمِة.
ْ
، َوُوجوِب احُلر نِّ وا�ْصِتْحكاِم امِلَقِة؛ وليكوَن ذلك زاِئداً يف ُلزوِم احَلقِّ الظَّ

ُمَتَوثٍِّق  الكرميِة، وال  ِة 
َّ
بالنِّي ُمرتاِب  اأَماَم ُهجوِمِه، غري  تقدمُي كتاٍب  لُه   

َ
َتَوقََّف وَخَطر ثم 

املَ�رَسَِّة؛  اآَكُد من اليمنِي، واأَْحَوُط له ِبحكِم  ])7اأ[  احِب  ِة ال�صّ
َّ
ِبِني ِثَقَتُه  بالكتاِب؛ بل كاأَنَّ 
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َيْتلوُهما من  الّدالَّنِي على ما  وَل جواٍب باال�ْصِتدعاِء واال�ْصِتقداِم،  ُه و�صُ �صُ َ
لكْن كان َغر

اخِلْدَمِة،  اإِىل ِظلِّ  ُمنتِقٌل  اأَنَُّه  ُمُقُه من االأَعداٍء ِبِخالٍف، 
ْ
َير ْعَلَم َمن 

َ
ِلي طناِع واالإِْدناِء،  اال�صْ

ُ والبادي، واملُوايل واملُعادي، اأَنَّه مل َي�صَخ�ْس عنها  ْعَلَم احلا�رسِ
َ
ِة؛ وِلي

َ
حب ٌل اإِىل ِعزِّ ال�صُّ ُمَتَحوِّ

نايٍة، وال رجَع اإِليها ِلَطَمٍع و�رَسٍَه. ِبِخيانٍة، وال فاَرَقها جِلِ

 
َ

َئُه اجلواُب َت�رسيفًا مُييُت املُعاِنَد َكَمداً، وَفْخراً ُيذيُب املُناِف�س
ْ
ِجي

َ
 الِكتاَب، ِلي

ُ
نا هو َينتظر

ْ
ي
َ
َفب

َع 
َ
َج، اإِذ َقر

َ
 الَفر

ُ
اعي عليه َقَلقًا وَتاأَملًُّا، وظلَّ َينتظر

ّ
مًا، وال�ص داً، وجَمْداً ُيوِرُث املُ�صيَء َتَندُّ

َ
َح�ص

َطِنِعِه،  ْنِع ُم�صْ ُن َظنِِّه، وِر�صاُه ِب�صُ
ْ

�ِس باملَِلِك؛ فلوال ُح�ص
ُّ
ج، فاأَخرَب بالتََّعر

َ
اأَبو الَفر الباَب 

]الب�صيط[ َد:  الأَن�صَ

ماِئُرُهْم �صَ تُْخفي  مــا   ُ ْ
ــن ــبَ ال  َ ـــنَّ بَ َفَعلواقــد  ــا  مِب قــالــوا  مــا  الــُغــْرَم  ــوا  ق ــدَّ و�ــصَ

وقد كاَن هذا االأَمري قبَل هذِه النَّوَبة ِمنِّي َملومًا، وذلك امللُك يف الّظاهِر منه مظلومًا؛ 

ُة الغائِب معُه. ى، وُحجَّ
َ
حتى َجرى ما َجرى، ف�صاَر هذا َمعذوراً كما َتر

َطَة بالِد االإِ�صالم، وحا�صيَة بالِد الكّفار،  م، قد اأَعطاُه اهلل وا�صِ  هذا امللِك املَُعظَّ
)((

وعلى ِذِكِر

َنُه  ُه باإِح�صاِنِه؛ فلو َمكَّ َنُه يف بالِدِه، واأَ�رْسََكُه يف �ُصلطاِنِه، وَخ�صَّ وَملَّكُه رقاَب عباِدِه، ومكَّ

َحَثها، وَجَعَل ما م�صى من 
ْ
ب
َ
ِلي نيا  ها، وَملَّكُه زوايا الدُّ ْقَت�صَّ

َ
لي اأَخباِر املُلوِك  اهلُل من َخبايا 

ليِه، فاأَراَد اأَن   اإِ
َ

راً بني َيديِه، و�صاَق اأَخباَر َمن َم�صى وَمن بقي وَّ ْنيا ُم�صَ ِني العامِل واأَّياِم الدُّ �صِ

: »ففي َطْلَعِة 
)2(

يُّها املِلُك، ِقْف حيُث اْنَتهيَت
، َلُقلُت لُه اأَنا: اأَ

َ
ر َل وَيتفكَّ مَّ

، ويتاأَ
َ
َيعترَب وَيَتَدبَّر

]الب�صيط[ ْم�ِس ما ُيْغنيَك عن ُزَحٍل«:  ال�صَّ

ُمْعترََبٌ لاإِنْ�صاِن  َحْمداَن  ابِن  َففي  ــِد])7اأ[  َر�ــصَ وذو  َعـــْقـــٍل  ذو  ـــَل  مَّ
ـــاأَ ت اإِذا 

ــُه ــاأَلُ ــصْ ــ� ــِت يَ ــْب ــ�ــصَّ ــال ــُه ب ــَم ــجِّ ــنَ ــا ِبــَغــِدَدعــــا ُم ــِم م ــْل ــتَــْنــِجــزاً عــن ِع فــقــال ُمــ�ــصْ

ــُه: ــاَل ل ــق ـــي؟ ف ت ـــاأَ ـــا يَ ـــراُن مِب ـــِق ـــلَّ يف الــبَــَلــِدهـــذا ال ــٍف َح ــْي ــصَ ــاٍر و� ــن يـَــاأَتـــي ِب

. ))( يف الهام�س بخطِّ ابن العدمي: لعله: وعلمك اأَنَّ

]الب�صيط[ ، متامه: ]ديوانه )/)8[:     
ّ
)2( عجز بيٍت للمتنبي

بِه �صمعـَت  �صيئًا  وَدْع  ــراُه  َت ما  ْم�ِس ما ُيْغنيَك عن ُزَحِلُخْذ  يف َطْلعِة ال�صَّ
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(6(

َعِلما ومــا  ذا  مــن  ــتـَـْعــِجــبــاً  ُمــ�ــصْ ــلَّ  ــَظ اأََحـــــِدَف عــلــى  ل  ــِه  ــي عــل الــــِقــــراَن  اأَنَّ 

ــُه ل املـَـــنـُـــوَن  اأَنَّ  يـَـــْوِمــــِه  يف  ـــــْدِر  يَ ِدمل  �صَ الرَّ على  الأَْدنـــى  الأََحـــِد  بـُـكــَرِة  يف 

عيُد 
َّ

: »ال�ص
)((

   ؛ قال ُتُه- �َصعيٌد ب�صهاَدِة ر�صوِل اهلل حَّ يّاُمه و�صِ
وهذا امللُك- داَمْت اأَ

عاَدِة.
َّ

هادَة، الّدالَّة على هذه ال�ص  هذِه ال�صَّ
ْ
ِه«. فاْغَتِنم َمن ُوِعَظ ِبَغرْيِ

�َس ُمْهَجتَك وَبْهَجَتَك، 
َ
َتَك، وَحر يُخ االأََجلُّ الكرمُي- اأَطاَل اهلُل ُمدَّ يُّهذا ال�صَّ

نََّك اأََ ال ُيوِح�صَ

رِبُ  بيُب ال ُيداوي باللَّوِزْيَنِج، واملري�ُس َي�صْ َنُة؛ فالطُّ َتَك- هذِه االأَلفاُظ اخَل�صِ وِنْعَمَتَك واأَِعزَّ

فاِء. واء، مِلا َيرجوُه من عاقبِة ال�صِّ على ]72ب[ َمراَرِة الدَّ

اهلل  ر�صي  ُعمر  على  طالب  اأَبي  بن   
ُّ
علي دخَل  االأَخرِي:  ِل  الَف�صْ بهذا  الكتاَب  واأََختمُ 

َت َمن َبْعَدَك.
ْ
، فقال: اأَْتَعب

ً
ّجى

َ
عنهما، وهو ُم�ص

َجَعهما- اأَْتَعبا َمن َبْعَدُهما. َد اهلُل َم�صْ
َّ
َلها- َبر

ْ
ب ولِة و�صِ �َصَد الدَّ عيَدْيِن اأَ

َّ
واأَنا اأَقوُل: اإِنَّ ال�ص

َعَدْلَت  ْن  اإِ َمِلٍك،  ابُن  اأَنَت  لُه:  احِب، فقال  ال�صّ َو�ْصَمكري على  لقابو�س بن  ابٌن  ودخَل 

َت مل ُتْعَذْر.
ْ
، واإِْن اأَ�َصاأَْت وُجر

ْ
ْنَت مل ُت�ْصَكر

َ
واأَْح�ص

ِه   �َصَلَفُه من اأَبيِه وَجدِّ
َ

َف اأَنَّه لو لقي َ
احَب امللَك الكامَل حّقًا، وقد َعر على اأَنَّ هذا ال�صّ

ه، وقال لهم: مَتَنَّوا؛ مل َيَتَمنَّوا مااًل َيجمعوَنُه، وال بناًء َيرَفعوَنُه، وال َبَلداً َيفتحوَنُه، وال  وَعمِّ

وَنُه. ئًا مَيْحوَنُه، وِثَقَل ُذنوِبهم َيُحطُّ
ِّ
اأَهاًل َينكحوَنُه؛ َبل مَتَنَّوا َعماًل �صاحلًا َيْغتِنموَنه، و�َصي

ُه  َ َنَفَعُه اهلُل ِبَوعِظ الواِعظني، وَجعَله الأَْنُعِمِه من ال�ّصاكرين، والآالِئِه من الّذاكرين، وَن�رسَ

ين؛ واحلمُد هلِل ربِّ العاملني.  لُه يوَم الدِّ
َ
على الكافرين، ])7اأ[ وَغَفر

]الطويل[  :
)2(

ْنجار، للقا�صي الفا�صل رحمُه اهلل 8))- اأَن�صَدن عمر بن النَّقيب ِب�صِ

ــُه ــبَّ ُح  
َ
ــي ــب ــْل َق ــُت  ــْن ــَك ــصْ � اأَ ــٌن  ــَك ــصَ � ِنــفــاِرويل  غــــُر  ـــُه  ـــن ِم ـــــراين  َع اإِْن  َفــمــا 

مروج الذهب )/6).   )((

ن، اللَّخمي، 
ّ

 بن احل�ص
ّ
حيم بن القا�صي علي

َّ
اأَبو علي، عبد الر )2( الثان وقبله اآخر، يف ديوان القا�صي )5. والقا�صي هو 

وم�صالك   (5/( م�رس  ق�صم  اخلريدة:  596هـ.  �صنة  تويف  ل،  �صُّ التَّ كّتاب  اأَ�صهر  بالبي�صان؛  املعروف  املولد،  الع�صقالن 

االأَب�صار 2)/40).
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اأََزْل ومل  َهــــواُه  يف  ِعــــذاري  ــُت  ــْع ــَل ِعـــــذاِرَخ َجـــديـــِد  ِعــــــذاٍر يف  َخــلــيــَع 

الكامل[ ]جمزوء   :
)((

9))- االأَ�ْصَعُد بن مَمّاتي

ـــــْت ـــــَج ـــــيَّ َه ِتٍّ  ــــــــــــــْدَر  بَ ــــــا  ـــــاِزْلي َـــــن ـــْوقـــي ِلــــــُروؤْيَــــــِتــــــِه امل �ـــصَ

ــى ــل ــــــــــــــَدْت اأَِدلَّـــــــــــتُـــــــــــُه ع ـــــْلوَغ لِئ ـــــدَّ ـــِه مـــــَن ال ـــي ــــُت ف ــــْل مــــا ُق

ـــــُمـــــوَل ِبـــــِريـــــِقـــــِه ــــــــنَّ الـــــ�ـــــصَّ ــْلَظ ــاِئ ــم ــصَّ ــ� ــال ـــَكـــَر ب تـَــْخـــفـــى َفـــاأَ�ـــصْ

اخِلـــــا يف  ـــــَه  تَـــــَفـــــقَّ ــــــــاأٌ  َمـــ�ـــصـــاِئـــْلَر�ــــــــصَ ـــِه  ـــي ـــق ـــْل يُ َفـــ�ـــصـــاَر  ِف 

ــــا ــــُو�ــــص ال مــــــن  ـــــنَّ  ـــــَل ـــــبَ ـــــْق تَ ـــــواِذْلل  ـــــَع ال عـــلـــى  وتُــــْقــــِبــــَلــــنَّ  ِة 

ــــ ـــْع ـــبُ ــــْت ِب ُ قـــــد ُجـــــنَـّ ْ
ــْلفـــــالـــــَعـــــن ــصِ ــا� ــصَ مـــــوُع لـَــهـــا � ــــــِدَك والـــــدُّ

:
)2(

ِه بدم�صق ، لنف�صِ د بن َن�رس اهلل بن ُعَننْيٍ ن، حممَّ 40)- ])7ب[ اأَن�صَدن اأَبو املحا�صِ

]الطويل[   

ــْز ــِج يُ ومل  اإِنَّ  ــــاِر  ــــب اأَْخ مـــن   َ ــــــاأَينِّ مــاك ــدَّ ــَق ــتَ يَ اأَْن  ــِو  ــْح ــنَّ ال يف  اأََحـــــٌد  لـَـــُه 

ين يَُجرُّ ـــداَك  نَ ــْن  ِم  ، َجــرٍّ َحـــْرُف  ُم�َصلَّماَع�صى  ـــاين  َزم مــن  ــحــي  فــاأُ�ــصْ ـــَك  اإِلَـــْي

َدالّن، بدم�صق، قال: 
ْ
ي د بن اأَبي الغنائم بن َمْعن بن �ُصلطان ال�صَّ )4)- اأَن�صّدن اأَبو الف�صل، حممَّ

بن  د  اأَبو حامد، حممَّ القا�صي  اأَن�صَدنا  قال:  ى،  �رسْ ابن �صَ املَواِهب،  اأَبو  اأَن�صَدنا احلافُظ 

هِد:    ِه يف الزُّ ، لنف�صِ
)((

هرزوري د بن عبد اهلل ال�صَّ القا�صي اأَبي الف�صل حممَّ

]جمزوء الرمل[  

ـــــ نْ ــــدُّ ــــال ــــــــروُر ب ــــــــْغ َ يُّـــــــهـــــــا امل
واِلاأَ ــــــــزَّ ــــــــال ــــــْن ب ــــــقَّ ــــــيَ ـــــيــــا تَ

ب بن زكرّيا بن مّماتي، اأَبو املكارم امل�رسي، الكاتب املعروف بالقا�صي االأَ�صعد، من قبط م�رس؛  ))( اأَ�صعد بن اخلطري مهَذّ

ق�صم م�رس )/00) وبغية  �صنة 606هـ. اخلريدة:  له م�صّنفات؛ تويف  النَّظم؛  االإِن�صاء، مطبوع  اأَديبًا، ح�صن  فا�صاًل  كان 

الطلب 4/)56). واالأبيات له يف بغية الطلب 562/4).

)2( ديوان ابن عنني 92.

))( االأَبيات له يف اخلريدة: ق�صم ال�صام 2/2)).
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ٍ
ْ

ـــــــر ـَــــــ�ـــــــصِ ـــــــــــــْب مِل ـــــاِلوتَـــــــــــــاأَهَّ ـــــق ـــــِت ـــــانْ عـــــــن َذراهـــــــــــــــا ب

ــــــــــــ يْ
ـــــُه الأَ ـــــتُ ـــــِب ـــــْث ـــــــــــذي تُ يـَــــــــــــاُم َتـْــــــــحـــــــــوُه الـــــلَّـــــيـــــايلوال

َوْيَدِة، وقد َبنى َحّمامًا  �رَساّن، البِن الدُّ
ْ
ين، اأَبو جعفر، ابُن الَقي هاُب الدِّ دُر �صِ )4)- اأَن�صَدن ال�صَّ

]اخلفيف[ ولِة اإِليها:  وَدعا اأَ�َصَد الدَّ

ْو ـــَد الــــدَّ ـــصَ ـــا اأَ� نْــيــا وي َ الــدُّ ْ
ــــــر ـــِبيــا اأَِم ـــْي الـــَعـــا واملـَــِغ ــَهــِد  َمــ�ــصْ ــــِة يف  لَ

َحّما َويـْــِديُّ  الـــدُّ ــُدَك  ــْب َع بَنى  قد  ــِب]74اأ[  ــْي ــٍن وِط ــصْ ــ� ــاهــى يف كـــلِّ ُح ــن تَ ـــاً  م

ــا ــه ــْي ــــــاِم اإِلَ ــــْوىل الأَن ـــــَو يَـــْدعـــو َم ــــــوِبَوْه ــــــب ــــن الأُنْ وفـــــراقـــــي لَـــــــُه م

]جمزوء الكامل[ ُه ابن حَمبوٍب َثوبًا ِبَغرْيِ ِعمامٍة: 
َ
)4)- واأَن�صَدن لُه، وقد َوَهب

ـــــذي ــــــوِب ال ــــــب ـــــــــِن حَمْ ـــــَع الأَْفــــــ�ــــــصــــــاَل فــيــْهُقــــــــْل لبْ ـــــمَّ ــــد َج ق

ِ ِعـــــمـــــاَمـــــٍة
ْ

ــــــــَغــــــــر ـــــــــــــْوٌب ِب ـــــْهثَ ـــــْي ـــــ�ـــــصِ اأَْرتَ ل  ـــــــــــوِدِه  ُج مــــن 

ِفـــْعـــَلـــُه ــــُكــــُر  يَــــ�ــــصْ كـــــــاَن  ــْهاإِْن  ــي ــك ــتَ ــصْ ــ� ــــي يَ ــــص ــــَراأْ� ـــدي َف ـــصَ ـــ� َج

]ال�رسيع[  :
)((

ي
ِّ
َوْيَدة املََعر ْدُت الأَبي احل�صن بن الدُّ 44)- اأُن�صِ

ــي يل ِبــِه ــث ــبَ ـــُت: اْع ـــْل ـــد ُق ــــد نــامــا:قـــالَـــْت وق ــــْت وق ــــبَّ ــــد َه ــــاً وق ــــن َوْه

ـــي ـــت راَح يف  ــــَل  ــــي اف ــــرصْ اإِ� اأَنَّ  قــامــالـــو  ــــا  م ـــــــــــــِرَك  يْ
اأَ يف  ــــُخ  ــــُف ــــْن يَ

، على 
ِّ
 احَلَلبي

ِّ
َبعي

َّ
د بن الَعّطار الر يخ اأَبي الف�صل، عبد الواحد بن حممَّ 45)- قراأَُت بخطِّ ال�صَّ

]الطويل[ ِلَب:  ي، فيمن ُقِتَل و�صُ
ِّ
بو العالء املََعر َظْهِر كتاٍب: اأَن�صَد اأَ

الَغواِئِل اإِْحدى  غالَْتُه   
ً
ُدجى اأَبـَـْدَر  ــَص ِبـــاآِفـــِل]74ب[  ــ� ــْي ــبَــَح َمــْفــقــوداً ولَ َفــاأَ�ــصْ

ــرِصٌ ــا َوْهـــــَو اأَْعــــــَزُل حــا� ــاي ــن َ ـــاِدي املـَـقــاِتــِلاأَتَـــْتـــُه امل ــْيــِف ب  ِغـــراِر الــ�ــصَّ
ُّ
ــي ــِف َخ

ـــِه ـــْوِب ثَ ـــَق  عـــاِت عـــايـَــْنـــَت  اإِذا  ــِلُغـــــاٌم  ــْلــحــمــاِئ ــداً ِل ــاِه ــص ــِه � ــي ــل ـــــــَت َع يْ
َراأَ

ويدة.اخلريدة: ق�صم ال�صام 52/2. د بن الدُّ  بن اأَحمد بن حممَّ
ّ
))( اأَبو احل�صن، علي

Bn_3deem_Book.indb   165 8/3/11   9:26 AM



(66

ـــًا  ُمـــَرجَّ
ِّ
ـــي ِك ـــذَّ ــِك ال ــصْ ــ� ــاملِ ــُح ب ــصِّ ــ� ا�ِصِلُيَ ال�صَّ مــثــَل   ِ

ْ
ــن ــنَ ــْت َ امل على  يـَـــِرفُّ 

ـــــْراأٌَة ــِغ ُج ــواِب ــصَّ ــ� ـــواٌء َعــلــيــِه يف ال ــِل�ـــصَ ــاِئ ــَغ ال ــــاِق  ِرق يف  و  اأَ ــُه  ــَف ــْط ِع ــنــى  ثَ

بـَـْيــنَــُه ــَل  ــْي ِح اأَْن  ــيــاِء  ــْل ــَع ال على  ـــِلوَعـــزَّ  ـــواِم ـــَع ـــِه وال ـــاِف ـــي �ـــصْ ــا اأَ ــب َ ُظ ْ
وبَـــــن

يَُكْن مل  ْيُف  وال�صَّ ــِه  ــْرَديْ بُ مــن  َي  ـــرِّ ــِلوُع ــصِ ــا� الأَف ِدمــــاِء  مــن  اإِلّ  ــَب  ِلــيـُـْخــ�ــصَ

ــًة ــلَّ ــاِء حَمَ ــ�ــص ــَف ــن اأَعــلــى ال واجَلــنــاِدِلاأََحـــلُّـــوَك م ى 
َّ

ــر ال ْنِك  �صَ عن  ِبــَك  ــاأَت  نَ

ـــــا ــــــراَك واإِنَّ ـــا َع ـــ�ـــصَ ِبـــعـــاٍر م ـــْي املـَـنــاِزِلولَ ْيَق  �صِ ْدِر  ال�صَّ اتِّ�صاُع  َحــمــاَك 

]الوافر[ ه -:  لوب- وَنقلتُه من خطِّ 46)- ولبع�صهم يف املَ�صْ

والــَعــوايل ــواِرُم  الــ�ــصَّ تَ�ْصطو  ــْن  مِبَ ــايل]75اأ[  ــي ــلَّ ـــَك اأَْحـــــــــداُث ال ـــْت وقــــد غـــالَ

ــاٍم ــ�ــص ــِت ـــا ابْ ـــــاَك ِبـــــا نَــــــواِلواأَْوَمــــ�ــــصَ نـــاِجـــذاَك ِب ـــــت ْت راَح ـــــــــدَّ وُم

ـــــَو بــاٍد ـــْلـــَوَك َوْه ـــْرُ �ـــصِ ـــطَّ ــاِليَـــعـــاُف ال ــم ــصِّ ــ� ــــوُب مــــَع ال ــــنُ ُقـــــُه اجَل ُتـَــــزِّ

ــــــــرُّ ِبـــــــِه َفـــــا تَـــْعـــلـــو َعـــَلـــْيـــِه ُ ــــاِت الـــَفـــعـــاِلَت ــــف يْ ِ ــــرصَ ـــن � ــــاًء م َحــــي

:
ّ
د احللبي 47)- وقراأَُت بخطِّ اأَبي الف�صل، عبد الواحد بن حممَّ

يتني 
َ
�َس يل يف �َصْهٍر واحٍد َدماميُل واْنَدَمَلْت، وَبعدها ِنْقِر�ٌس؛ َفَعِملُت هذين الب

َ
كاَن َعر

]الب�صيط[ على طريقِة املُجوِن واملُزاِح: 

ــُرُه ــِع اأُ�ــصْ البَْيطاِر  اإىِل  بــي  مــا  ــَكــْوُت  ــــَرّوى فــيــِه يـَـْفــتـَـِكــُر�ــصَ ــبــيــِب َف ــَز الــطَّ ــْج َع

انَْدَمَلْت التي  ماميُل  الدَّ ِتْلَك  ــال:  ــُر))(وق ــَم ــَدُه َح ــْع ــذا بَ ــداً، وه ــْل ــاَن ُخ قــد ك

]الطويل[ ه لُه:  48)- وَنقلُت من خطِّ

تَْنَطوي لي�َص  الِغنى  ــجــوَب  حَمْ اهللُ  تُْق�صىحَلــا  حـــاَجـــٍة  عــلــى  ــاً  ــوم ي ِنـــيَّـــٌة  ـــُه  ل

جاِهداً يَْفِر�ُص  ثم  َفْر�صاً  املَْنَع  تَـــُه َفــْر�ــصــا]75ب[يَرى  ـــــاأَْن يُــْبــدي َمـــَودَّ َعــَلــْيــنــا ِب

ْننِتُ فوه.
ُ
عري، َفي : داٌء يعتي الّدابَّة من كرثة ال�صِّ

ُ
ماميل. واحَلَمر واّب، �صبه الدَّ ))(  اخُلْلد: بثوٌر تظهر على جلود الدَّ
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يَ�ْصتَطيُعُه ل  ــِف  اخَلــ�ــصْ ــْوُم  ــصَ � ـــَك  ــاوذل ــصْ ــَك الأَر� ــلِّ ــو ُم  ول يـَـْر�ــصــى ول
ٌّ
اأَِبــــي

]الكامل[ ه -:  َفِل- وَنقلُتها من خطِّ
َّ

49)- ولُه يف بع�ِس ال�ص

ـــْن يُـــِرْد ــاِل، وَم َــق ــامل ـــِن َزيْــــٍد ب يَـــْفـــَعـــُلَكــــَرُم ابْ ل  فـــــاإِنَّـــــُه  ـــاَل  ـــع ـــَف ال ـــُه  مـــن

ــِه ــِل ــصْ ــُة اأَ� ـــُلتَــْلــوي َمـــواِعـــَدُه َخــ�ــصــا�ــصَ ـــُط َيْ ل  ـــــِدِه  ـــــَوْع ِب الـــكـــرميَ  اإِنَّ 

َفتَْطَمَعْن اِب  ــ�ــرصَّ كــال اً  ــرصْ ــ� ِب ــَك  ــري ــــِه واأَيـــــــَن مــنــُه املـَــْنـــَهـــُلويُ ــــَديْ فــيــمــا لَ

ـــــَرُه َدْه ــقــيــ�ــصٍ  نَ َطــــــَريَفْ  ـــــازاَل يف  ـــَذُلم ـــْب ـــُه وِعــــْر�ــــصٌ يُ ــاُن ل ــص ــ� ــــاٌل يُ م

ي َوَلَدُه  ، َيرثيِه وُيَعزِّ
)((

ولِة، ابن �صالح َ ُمِعزُّ الدَّ  املذكوِر، وقد ُتويفِّ
ِّ
بعي

َّ
50)- والأَبي الف�صل الر

]الكامل[ واِم، ثابت بن ِثمال بن �صالح:  ولِة، اأَبا الدَّ َعزيَز الدَّ

عـــا َوَروَّ الــُقــُلــوَب  ــَدَع  ــاَعــْمــري لقد �ــصَ ــع ــَم ــصْ اأَ� اإِْذ  ـــُه  ـــيُّ ـــِع نَ ــــمَّ  ــــصَ اأَ� ــــاٍع  ن

وَظنَّها الــُعــيــوِن  مــن  الــنَّــفــو�ــُص  ـــاَجـــَرِت  ـــع ِِّح اأَْدُم َ
ــــــرب ُ خــــاٍل مــن الـــَوْجـــِد امل

نُفو�ُصنا ــزِّ  ــِع ُ امل ُرْزِء  يف  ــقُّ  ــِح ويُ عا]76اأ[  دَّ لَتَ�صَ َدرى  ــوى  ــصْ َر� ــو  ول ـــري  جَتْ

ــِه ــاِت ــــوِد بــعــِد َوف ــاُر اجُل ــح ــْت ِب ــ�ــصَ ــْي َـــْجـــِد ِمـــْنـــُه بـَـْلــَقــعــاِغ ـــــَدْت ِديـــــاُر امل وَغ

ـــَزْل يَ ــاِء ومل  ــن ــثَّ ال ــوُق  �ــصُ ــْت  ــَل ــطَّ ــَع ــاوتَ ــع ــَم ـــوقـــاً ِلـــْلـــُعـــفـــاِة وجَمْ ــــِه �ـــصُ ــــاِديْ ن

ــيِّــِه
ــاُم ِقــ�ــصِ ــه ــصِ ـــَمـــْت � ـــاً اأَ�ـــصْ ـــي ــا راِم عاي تََفجُّ ـــَت  ـــْل اأََط فــقــد  ــــداَك  يَ ــْت  ــلَّ ــصُ �

ــَرًة ـــ ــْث ــِك َع ــالَ ــي ــهــا َف مـــاُن ِب ـــزَّ ــَر ال ـــ ــثََ ــا ل لـَــعـــا))(َع ــاه ــن ـــــْن َج َ لـَــهـــا، ومِل ـــاً  ـــبّ تَ

ــِه ــِف ــْي ــ�ــصَ ــــاُه ِب ــى وداَفــــــَع عــن ُع ــام يـَـْدَفــعــاح اأَْن  ــْق  ــِط يُ فــَلــم  ــاُم  ــم احِل واأَتــــى 

ــُه ــونُ ــص ــ� ــُه ِقــــاُعــــُه وُح ــْت ــنَ ــصَّ ــ� ــامـــا َح ــع ــنُّ َتَ اأَراَد  اإِْذ  ـــُة  ـــَع ـــْي املـَــِن  
َ
ــــي وه

ـــرَّدى ـــا ال ـــاَدَره  غ
ُّ
ـــي ـــُه اخَلـــطِّ ـــاُح ــْت يف الأَعــــادي �ــرُصَّعــاوِرم ــانَ ــداً وك ــ�ــصْ َق

، متلَّك حلب وغريها، وكان بطاًل �صجاعًا، حليمًا كرميًا؛ تويف 
ّ
ولة، اأَبو علوان الكالبي ))(  ثمال بن �صالح، االأَمري معّز الدَّ

�صنة 454هـ. تاريخ االإِ�صالم 0)/45 والوايف بالوفيات ))/6).

)2( لعا: كلمة تقال للعاثر اأن ينتع�س.
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ــُه ــي ِقــــْيــــَدْت ل ــت ــــاُت ال ــــيّ ــــَوج ــِب ُظــلَّــعــا))(والأَْع ــواِئ ــنَّ ــْت مِبـَــْيـــداِن ال ــَح ــصْ اأَ�

ــٍة ــاف ــَد خَم ــع وِم ب ــــــرُّ ـــــاُد ال ــــْت ِب ــــنَ عــااأَِم ــمــا تَــخــاُف ُمــَروَّ ـــزِّ َف ــَف املـُــِع ــْي ــصَ �

وقد َمْلِكِهُم  ُجفوَن  قاُد  الرُّ وَع�صا  تـَـْهــَجــعــا]76ب[  اأَْن  ــًة  ــَف ــْي ِخ ـــــاِذُر  ُت كـــانْـــْت 

ـــِه ـــوِع ـــُدم ِب ـــٍل  ـــاِخ ـــب ِل اآَن  ـــوَم  ـــي ـــال ــاف ــَزع ــْج يَ اأَْن  ـــــاِزٍم  حل وُحــــقَّ  ــي  ــك ــْب يَ

ــدى ــنَّ ال  ُّ َ
ــ� ــصْ ــ� وُم اأَْودى  ــا  ــُع ال عــابـــاين  ــدَّ تَــ�ــصَ املــكــُرمــاِت  ــُل  ــْم ــصَ و� َوىّل 

َج َعــــْرُفــــُه رَّ
ــــاُه تـَـــــــــاأَ ــــن ــــْي عــافـــــــاإِذا َرثَ ــوَّ ــع املـَــديـــِح تـَـ�ــصَ ــكــاً وَقـــْبـــُل م ِمــ�ــصْ

الأُىل ُه  ُ َ
َمـــْعـــ�ـــرص ـــداُه  ـــَف لَ ــدى  ــتَ ــْف يُ ــو  ــاِرِم َمــْهــيـَـعــال ــك ــم ــْل ــاً ِل ــق ــري عـــوا َط َ َ

�ـــرص

ـــُم ـــِه ـــِديْ يْ
اأَ نـَـــدى  ــلــوا  ــِئ �ــصُ اإِذا  ـــــْوٌم  الأَْذُرعــــاَق وا  ـــدُّ وَم ــِه  ب الأَُكــــفَّ  بَ�َصطوا 

ــْم ــاِدِه ــم اأَْغ مــن  الــَغــْيــَث  ــعــايَ�ْصتَْمِطروَن  ـــيـُــوَفـــُهـــُم بـُـــروقــــاً ُهــمَّ ى �ـــصُ
َ

ـــــرت َف

ًة ُمفا�صَ روَع  الـــدُّ �َصَحب  َمــن  كــلِّ  ُمَلفَّعامن  ــِر  ــدي ــَغ ــال ب ــى  ــح ــصْ اأَ� ــْوِد  ــطَّ ــال ك

ُقُلوبَُهْم ــوِن  ب ــزَّ ال احَلـــْرِب  اإىِل  عــالَِب�صوا  ــَدرَّ تَ ــاُن  ــب اجَل اإِذا  روِع  ــــدُّ ال ــصَ  ــَو� ِع

دى ــرَّ ال مــع  ــفَّ  َخ ــِم  ــْل احِل ـــذاَك  ِل تَــَزْعــَزعــاَعَجباً  كيَف  ــْوِد  ــطَّ ال وذاَك  ــِجــًا  َع

دى الـــــرَّ َظـــــنَّ  ـــــــُه  اأَنَّ اإِلَّ  ذاَك  ـــا  ــام ــرْصَع ــاأَ� ــبــا َقــنــاُه ف ِخــاً ِبــ�ــصَ ــ�ــرصْ ــتَ ــ�ــصْ ُم

]77اأ[ منها:

ـــِداً ـــلَّ خُمَ واِم  ــــــدَّ ال ــــا  اأَب ــَت  ــْي ــِق بَ ْرَوعــــــاواإِذا  ـــــاَك الأَ ـــَدْم اأَب ـــْع ــا َفـــَلـــْم نَ ــن ــْي ِف

بَْعَدها َق  َ ْ
ـــرص واأَ� َغــَربَــْت  اإِْن  ْم�ُص  َمَطلَعافال�صَّ تُوِح�ُص  َفَلْي�َص  ماِء  ال�صَّ ـــْدُر  بَ

]الكامل[ )5)- ولُه اأَي�صًا من َق�صيدٍة َنَظَمها بحلب: 

ــــاِذِل ًَة مـــن خ ــــ�ــــرصْ ــي نُ ــغ ــْب ــتَــكــٍن خـــاِمـــِلَحــــتـّـــاَم تَ ـــن ُمــ�ــصْ ونَـــبـــاَهـــًة م

ـــُه ـــتَ ـــْل مَّ
ــاً مِلــــا اأَ ــب ــبَ ــصَ ـــْن � ـــُك ـــا تَ ـــه َقـــــِة عـــاِقـــِلَدْع ْ ُ

ـــــرب ـــوٌل ِب ـــُق ـــْع فـــالـــِعـــزُّ َم

اُت: اخليل املن�صوبة اإِىل اأَعوج، فر�س لبني هالل.
ّ
))( االأَعوجي
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ى الــ�ــرصُّ ُطـــوِل  على  ـــًة  نَ ـــرَّ مُمَ ــْط  ــصُ ــ� ـــا والآِجــــــِلوانْ ه ـــزِّ تَـــْظـــَفـــْر ِبـــعـــاِجـــِل ِع

ــ�ــرَصٍ ــْع ـــواِء مِبَ ـــثَّ ــي عــلــى ُطــــوِل ال ــف ــصَ ـــُم كـــالـــّراِحـــِلاأَ� ـــِه ـــَديْ ــــظُّ املُــقــيــِم لَ َح

اأَفــواِهــِهــْم ــــوِد يف  اجُل ــــُر  ِذْك ــِر  ــْج يَ ــِلمل  ــاِئ ــنّ ال ـــْذِل  ـــبَ ِل وا  اْهـــتَـــزُّ ول  يـَــومـــاً 

ُعــقــولـُـُهــْم ــرمِي  ــك ال ــيَــِم 
�ــصِ ــجــايــا الــبــاِخــِلتـُـــْزري على  ــْم �ــصَ ــُه ــبُ ــِج ــْع لَـــْومـــاً وتُ

وَرٌة
َ

ــمــاِح �ـــــرص ــِلفـــــاإِذا َدَعـــْتـــُهـــْم لــلــ�ــصَّ ــاِه ــج ــتَ ُ ـــَل الــغــاِلــِط امل ـــْع َفـــَعـــُلـــوُه ِف

ـــْت اأَيـّـــامــــُه ـــَط ـــبَّ ــــاُن وَخ م ــــزَّ ــِلُجــــنَّ ال ـــوَق الــفــا�ــصِ ــوَل ف ــ�ــص َــْف فـــاأَراُهـــُم امل

اأَْخاِقِه من  املَاأْلوِف  على  وَجرى  ــِل]77ب[  ــصــاِف ــــِع اأَ� ــتـَـْعــٍل َوَرْف يف َخــْفــ�ــصِ ُمــ�ــصْ

ولِة اأَبي املكاِرِم، ُم�صلم بن ُقري�س، ملّا َمَلَك حلب وكانت الَع�صريُة  )5)- ولُه اأَي�صًا يف �رَسف الدَّ

]الطويل[ َجراً من املقاِم عليها:  َرَحَلْت عنه، �صَ

ــِم ــعــاِئ ــنَّ ــاَء اأُخــــَت ال ــب ــْه ــصَ ــنَّــَمــهــا � بَـــَة لزِمتـَـ�ــصَ ْ َ
�ـــرص ــاء  ــي ــْل ــَع ال يَــــرى  ــــاٌم  ُغ

يـَــُروُمـــُه اأَْمـــــٍر  اأَبـْـــــواُب  ــــــْت  اأُْرجِتَ ــواِرِماإِذا  ــصَّ ــ� ــدِّ املُــْرَهــفــاِت ال ــَح ــَن ِب ــْح ــِت ُف

لنْــثَــنــى ـــاَل  ن ـــذي  ال راَم  ُه  ُ ْ
ـــــر َغ ــهــاِذِم))(ولـــو  ــل ـــَع ال ــُب يف ِعــْطــَفــْيــِه َوْق ــراِق يُ

ٌة ـــــزَّ ــــوٌم اأَِع ــاِم َق ــصّ ــ� ِْب اجلــمــاِجــِموكــــاَن ُدَويْــــــَن ال ــدي ِبــ�ــرصَ ــْع ــيُــوُفــُهــُم تُ �ــصُ

ــَمــحــوا ــصْ واأَ� ــاَد  ــي ــِق ال اأَْعـــطـــوا  عاِئِملكنُّهم  الدَّ بَْيِت  املُْلِك  يف  رى  الــذُّ ِل�صامي 

حى ال�صُّ يف  َفهَو  جــاُرُه  اأَّمــا  الــَقــْوِم  ــَن  ُ نــاِئــِمِم ْ
ـــــر ــــُه َغ ــــْزُم ـــــــوؤُوٌم واأّمــــــا َع نَ

ــِه ــاِم ــــدُّ ُحــ�ــص ـــَن الأَيّـــــــاِم َح ـــُل م ـــدي مــاِن املـُـهــاِجــِميُ ِْف الــزَّ ـــاأَُر مــن �ــــرصَ ـــْث ويَ

ـــُه ـــاُح ِرم ـــلُّ  ـــِظ تُ ـــا  م اإِلّ  ِظـــــلَّ  الـــَقـــواِئـــِمَفــــا  يف  ِعــــْنــــَدُه  لّ  اإِ ــــزَّ  ِع ول 

الَقذى عاِر�ِص  يُْغ�صي على  َفما   
ٌّ
اأَِبي ِلـــعـــاِجـــِم]78اأ[  ــــــاُك  يُ ـــــا  ّ مِم ــــــــوُدُه  ُع ول 

جى الدُّ ــُر  ــْذَع يَ يَني  مــا  ــاٍت  ــَزم َع ــــاِذِماأَخـــو  ــــه ــــِل ذراِريْـــــــــِه ُظــــبَــــاً ولَ ــــْث مِبِ

))( يف االأَ�صل: ولو غريه رام الذي رام ال نثنى. وفوق »رام« الّثانية اإِ�صارٌة، ويف الهام�س: نال �صح.
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ـــَرْت تـَــنَـــكَّ ــــاٍم  ـــلِّ ع ــِملأَ�ـــصـــيـــاِفـــِه يف ك ــصِ ــوا� َ ــمــاٌت كـــاْحـــِتـــداِم امل ــصِ عــلــيــِه �

با�ْصِمِه اللَّْيِل  يف  ــاروَن  الــ�ــصّ َد  َغـــرَّ ُ الــنَّــ�ــصــاِئــِماإِذا  ْ
ـــــاُه نـَــ�ـــرص ـــاَوَح مـــْن َريّ ـــف تَ

ـــدى مِبَــْدِحــِه ــِل ُتْ ــْي ــلَّ ـــوُم ال ـــِموبــاتَــْت ُن وا�ـــصِ  الـــرَّ
ِّ
ـــواٍر كــاملَــِطــي ـــصَ وُهــــنَّ �

الَقنا لُــــُدُن  ــِه  ــ�ــصِ ــْي ِخ ــن  م ــا  ــه ــُم ــزاِح الَهماِهِمتُ َجــْر�ــُص  اجُلــْنــِح  يف  ويـَـْذَعــُرهــا 

ـــواِرٍم ــاً و�ـــصَ ــن ــن َق ـــــذاراً م ــَن ِح ــْق ــَف ــطــاً وَعــزاِئــِمَخ ــن �ــصُ وُحــــْزَن ُركــــوداً م

ــٍر عــاِم بـــَن  ــُل  ــْي ــَق ُع ــا  ي َعليها  ــِمَفـــخـــاراً  ــاِت بــا�ــصِ ــيّ
ــ�ــصِ ــَع ـــاِح ال ِبـــاأَبـْــَلـــَج َو�ـــصّ

ــٍم ــِل مِبُــ�ــصْ الــتَّــ�ــصــامــي  يف  ــا  ــيّ ــَه ُ امل ــمــو ِبــحــاِتِلآِِل  ـــَن تَــ�ــصْ  ح
ٍّ
َفـــخـــاٌر َكـــَطـــي

ـــِه يف الــُعــلــى ـــاِريْ ـــب ــــْن يُ َّ مِم ــــاِتٌ  ـــا ح ــاِرِموم ــك َ ــدى وامل ــنَّ ولــكــْن تـَـ�ــصــاوى يف ال

ُ نَــْظــَمــُه ْ
ــــن َ ُ املـَــديـــِح مــاَعــدا امل ْ

ــــر ـــواِزِموَخ ـــلَّ ــفــاِت ال ــاً كــالــ�ــصِّ ــعــوت وكــــاَن نُ

َماأْلُكاً ْرََة 
الَع�صِ َعنِّي  ُمْبِلٌغ  ــا  اأَم ـــِم))(]78ب[  راِح ْيَحَة  نَ�صِ فيها  لـَـُهــْم  ْحُت  نَ�صَ

تَْظَفروا ــَم  احِلــْل ِجــعــوا  ْ َ
ــرت ِا�ــصْ ـــِمُرَويْـــَدُكـــُم  ــِر اجَلـــراِئ ــب ــن َك ــوٍح ع ــف ــِو �ــصَ ــْف ــَع ِب

بَْعَدما الــنَّــْجــِم  على  بَْيتاً  ُم�ْصِلٌم  ــِمبَنى  ــُه اأَيـْــــدي الــَعــوا�ــصِ ــْت ــالَ ــت َم واْغ تَـــَهـــدَّ

َمْت تَف�صَّ ـــداً  جَمْ الأَْعــــراِب  على  ــِموَردَّ  ــاِظ ــــَد ن ــُه يَ ــُك ــْل ــصِ ُعــــــراُه وخـــــاَن �

ــِد مِلـــاِجـــٍد ــعــي ــ�ــصَّ ـــَم ال ـــْث ـــُم لَ ـــُك ـــُدونَ ـــاِوِمَف ـــق ــــاَف كـــلِّ ُم ــــن ــــاأُكــــْم اأَْك تـَـــَوطَّ

ٍة ــــرَّ َم ُل  وَّ
اأَ  ِ

ْ
الـــنَّـــ�ـــرص يف  هــــذِه  ـــا   وَمـــاِحـــِموم

ً
ــــى ــن َوغ ــا اأََخـــــــواٌت م ــه لَ

ــــاَءُه بَ ــْم  ــتُ ــْي ــ�ــصِ نَ ــد  ق اأَْم  ــُم  ــتُ ــْي ــا�ــصَ ــن ـــــــِمتَ ِ الأَراِق
ْ

ـــــرت ــى َهـــَمـــذان بـــَن بُ عــل

لى الطُّ  َ َ
ُقــــ� ــا  ــبَ ــظُّ ال ــدو  ــْع تَ ل  ـــَة  ـــَديَّ ــاِزِم))(ُغ ــي احَل غاِم�صاِت  الــَعــوايل  و�ُصْمُر 

ِن�صالُها ــاٍم  ــه ــصِ � ــن  م اراً  ـــــرصِ � ـــْرُ  ـــِط الَغماِئِمتُ ـــاِل  ِخ مــن  وِق 
ُ

ــــرب ال ــِع  ــْم ــَل َك

))( فوق كلمة »راحم« يف االأَ�صل، بخطِّ ابن العدمي: حازم.

دور. ماح. وغام�صات احليازم: اأَعماق ال�صُّ
ِّ
لى: االأَعناق. و�ُصمر العوايل: الر يوف. والطُّ

ُّ
با: ال�ص )2( الظُّ
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ــْم ــُك ــوِت ــيُ بُ ــــاِل  ـــيـــاٌم يف ِظ ِن ــــْم  ــــتُ ــِمواأَنْ ــاِئ ــن ــْم ِب ــُك ـــُه املَــْكــُلــوُّ عــن ـــْرُف ومـــا َط

ٍ ــَقــ�ــرصِّ ــن ُم ـــوِك َدْعـــــَوًة م ـــُل ُ ـــَر امل ـــْخ الــَعــزاِئــِماأََف حاُح  �صِ خــانـَـْتــُه  ْعِي  ال�صَّ عــن 

بَْينَنا والبُْعُد  ــولَي،  َم يا  اأُناديَك:  اِكــــِم]79اأ[ 
َ

ــــــوِدَك املـُـــرت ـــٍة مـــن ُج ـــَق ــى ِث عــل

ًة ــــرَّ َم ــُح  ــَم ــصْ ــ� يَ اهللَ  ـــلَّ  ـــَع لَ ــــْذراً  ــــُع ـــِة راِغــــِمَف ـــزَيَ ـــَع ـــِة َمــْغــلــوِب ال ـــَف ـــَوْق ِب

ــَكــْيــِت و�ــصــاِبــٍق ـــْنَ الــ�ــصُّ ــُرَق مــا بَ ــْف ــتَ ــِم))(ِل حــاِك َخـــْرَ  يــا  بالتَّْف�صيِل  ــَم  ــُك وَتْ

يل واأَنَّ  الــَقــريــ�ــصِ  ــداُن  ــْي َم ــَك  ــِمَفــِعــْر�ــصُ ــاِظ ــي عــلــى كـــلِّ ن ــَق تـُـــويف ب ــواب ــصَ �

لها ــِهــَدْت  �ــصَ ِه  ِ
ْ

ـــــر َغ يف  ِخـــــَدٌم  ـــِمَويل  ـــاِج ــهــا والأَع ــْرِب ِعــرا�ــصُ املُــلــوِك ُع

ـــٌد ْعـــبُ
اأَ لـــَك  ي  ــــا ذا وَمــْعــ�ــرصَ اأَن ــــــاِرِموهـــا  ـــنـــا َعــِبــْيــَد الأَك ـــا ِزلْ َرعـــايـــا وم

ــَمــْت ــَو�ــصَّ ــــاًل تَ ــا ِرج ــنّ ــٌب ِم ــَل ــِل َتْــــَت الــَعــمــاِئــِمَنـَـــْت َح ــُم بــالــَفــ�ــصْ ــُه ــاُه ــب ِج

ــدوا ــَوقَّ تَ ــٍم  ــْل ــِع ِب ــاً  ــْوم يَ ــوِجــلــوا  �ــصُ ــِه اأَْهـــــدى املـَــعـــامِلِاإِذا  ــي َذكـــــاًء وكـــانـــوا ف

ٍة ُدرَّ ــِر  ــاِخ ــف ِب ــْت  ــصَّ ــ� ُخ ــهــا  ــيُ َحــْل ـــُم  ــِمُه ــصِ ــوا� ــَع ـــوَر ال ـــح ـــــمَّ بَـــقـــايـــاُه نُ وَع

ــْم ــُه ــاإِنَّ ـــــْوىًل ف َ َم ْ
ــــر ــا َخ ـــــُدْم لـَــُهـــُم ي ــِمَف ــعــظــاِئ ــِل ــى ل ــن ــتَ ــْق ـــٍد تُ ـــْي ـــِب اأََجـــــــلُّ َع

�صارٌق مــا َذرَّ  الأَيّــاِم  على  بَِقْيَت  احَلماِئِم]79ب[  ُوْرُق  ـــِك  يْ
الأَ يف  َدْت  ـــرَّ َغ ومــا 

- بارك اهلل 
)((

ن، يو�صف بن رافع بن متيم احَب قا�صي الُق�صاة، اأَبا املحا�صِ  ال�صّ
)2(

)5)- �صمعُت

يف ُعمره- يقول:

�َس اهلل  لطان امللك الّنا�رس- قدَّ
َّ

كنُت يومًا عند القا�صي الفا�صل، وهو يكتُب كتابًا اإِىل ال�ص

؛ فوجدُت  ِد اإِىل غايٍة، فطلبُت منه اأَن اأَقَف عليه، فدَفَعه اإِيلَّ روحَه- وكان يومًا �صديَد الرَبْ

له: وَّ
اأَ

ل. وَّ
ابق: االأَ

ّ
كيت: اآخر خيل احللبة. وال�ص

ُّ
))( ال�ص

 )2( اخلرب يف الوايف بالوفيات 48/22) وفوات الوفيات )/22).

ين؛  ٌة؛ اتَّ�صل بال�صلطان �صالح الدِّ  ))( اأَبو املحا�صن االأَ�صدي، املعروف بابن �َصّداد؛ فقيه، موؤرٌخ، بارٌع يف العلم، ثقٌة، حجَّ

تويف �صنة 2)6هـ. وفيات االأَعيان 84/7 وتاريخ االإِ�صالم 4)/95.
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ها، ولو َت�صتطيُع  ها ِبَنْق�صِ
ُّ
 فيه َمْقرورٌة، قد اآَذَن ُقر

ُ
ْم�س اأَْن�صاأَُت هذا الكتاَب يف يوٍم، ال�صَّ

ها. �صِ
ْ
ِت الّناَر اإِىل ُقر

َّ
ر جَلَ

فقلُت: هذا- واهلِل- يكفيني من الِكتاب؛ وَدَفْعُتُه اإِليه. 

اأَن�صَدن  قال:   ،
ّ
القيلويي اإِ�صماعيل  بن  د  حممَّ بن  احل�صن   ،

ّ
علي اأَبو  ين،  الدِّ ِعزُّ  اأَن�صَدن   -(54

امللِك  اإىِل  ها 
َ
وكتب ِه،  لنف�صِ  

ّ
احللبي  

ّ
مي الها�صِ اهلل  عبد  بن  ا�س 

ّ
العب الربكات،  اأَبو  يف  ال�رسَّ

الكامل[ ]جمزوء   :
)((

َوًة
ْ
الّظاهر- رحمُه اهلل- َيطلُب منه َفر

ـــــــُك الــــــذي ـــــــِل َ ـــــــا امل ـــــــه يُّ
املـَـــمــــاِلــــْكيــــــا اأَ ـــــــــِرَث  يَ اأَْن  لبُــــــــدَّ 

يف  الأَر�ـــــــصِ  ــَع  جــمــي واأَرى  ــــاِرْك]80اأ[  ــــ�ــــص ـــــــــِدِه ولـــيـــ�ـــصَ لـــــُه ُم يَ

�ــصــا الأَر�ـــــــــــصِ  ُمــــلــــوَك  ـــــْك))(واأَرى  ـــــواِل ـــَد الـــــّل ـــن ــــــــَدًة لـــــُه ع ِج

ــد ق َد  ْ َ
الــــــــــــــرب اإِنَّ  ــــــــــــولَي  ـــْكَم ـــــــداَك فـــاِت ـــِد نَ ـــْب ـــَع ـــى ِب ـــح ـــصْ اأَ�

ـــــــاِرِه ـــــــه ــــــــــــوَل نَ اُه ُط
َ

ــــــاِرْكَفــــــــــــــــرت ــــــــــداً عـــلـــى الــــكــــانــــوِن ب بَ
اأَ

ــــــــْرَوٍة ــــــــَف ــــِه ِب ــــي ــــل ْ َع ُ
ـــــــ� ـــــــاْم َ مــــاِلــــْكف ْ

ــــــــر ــــا َخ يَـــْحـــيـــا ِبــــهــــا ي

ـــــــــْر اأَُق ن  اأَ ــــــْرين  ــــــُم َف ل  مـــالـــْكاأَو  ـــد  ـــنَ ع يل  ـــعـــاً  َمـــْو�ـــصِ ِرَر 

الب�صيط[ ]خملع   :
)((

َوًة، فكتَب اإِليه
ْ
َ اإِليِه َفر ريَّ

َ
َف�ص

ـــي ـــص ـــي ورا� ـــت ـــثَّ ـــْت ُج ـــَم ـــصَ ـــا� ـــخ َْت نُــعــا�ــصــيتَ َّ
ُخــــ�ــــصــــوَمــــًة َطــــــــــر

ــــْم ِجـــــــداٌل ــــُه ــــنَ ــــْي ــــابَ ـــصوطـــــــــاَل م ـــا� ـــي ق ول  ـــــــــــــــراٍء  ِم ِبـــــــــا 

ــى ــص ــ� ــْك ـــــي: عـــــام تُ ـــــص ـــال َراأ� ـــق ــــوَم غـــــَر كـــا�ـــصِف ــــي ــــــدي ال ــــــتَ واأَْغ

دوين ــــاُث  ــــي ــــِغ ال َحـــــبـــــاَك  ــــْم  ـــــ ـــيول ـــص ـــا� ـــص ــــــــذِه اأَ� ـــــــــــِت يــــا َه واأَن

))( االأَبيات له يف قالئد اجلمان )/70).

)2( الّلوالك: جمع اللك؛ فار�صية: اجلورب. ويف قالئد اجلمان:...... عند احلوالك.

))( قالئد اجلمان )/70).
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ــْر ال َحــبــاهــا  ــْن  ــُك يَ مل  ـــْرَوٍة  ـــَف ِب ــــــــا نُــــوا�ــــصِ]80ب[  ــــُد يــــومــــاً اأَب ــــي ــــص َر�

ــطــي ــْع يُ كـــــاَن  َحــــْمــــداَن  ـــــُن  اب ــــصِول  ــــرا� ــــــــا ِف ب ـــا اأَ ـــاه ـــه ـــتَ ـــصْ ــــو ا� ل

ــــــمِّ الـــَعـــطـــايـــا نُــــوا�ــــصَِعـــــطـــــاُء َمـــــْلـــــٍك َج ذا  ـــِل  ـــْع ـــنَّ ـــال ب ـــُع  ـــَف ـــصْ ـــ� يَ

ــــْت ُجــــثَّــــتــــي وقـــــالـَــــْت ــــَق ــــَط ــــنَ ــــرا�ــــصَِف ـــِب املِ ـــْع ـــصَ ــــاَل َطـــــبٍّ � ــــق َم

ــاً ــئ ــْي ــصَ ـــــــَت � ـــا ُكـــْنـــَت اأَنْ ــــى اإِلــــــيــــــِه بــــــَن الأُنــــــا�ــــــصِلــــــولَي م ــــوم يُ

اإِلّ لـــيـــ�ـــصَ  مْيِ  كــــــالــــــرَّ ـــــُت  ـــــْن ـــيوُك ـــص ـــا� َـــف ــــــَن امل ــــرٌ ب ــــب ــــــــــٌن ك َذْق

مْي؛ 
َّ
ِم: الر

ْ
مْيُ: رجٌل من اأَعيان حلب، كان َيجعُل الغنَي راًء يف كالِمِه، فيقوُل يف الَغي َّ

الر

َفُنِبَز بهذا اللََّقِب لذلك.

ـــ ــــــاإِنَّ الــ�ــصْ ـــْب ف ـــاَن يـُــعـــطـــي بــــا ِمـــكـــا�ـــصِوبـــعـــَد هــــذا فـــاْطـــُل ـــط ـــْل ـــصُ �

َمــْلــكــاً ـــمـــاِء  ـــ�ـــصَّ ال َربُّ  ـــــاُه  ـــــق بْ
ـــَت الأَ�ــصــا�ــصِاأَ ـــْب ـــوى ثََ ـــصْ مــــــاَداَم َر�

فبعَث اإِليِه ِبعِمامٍة.

حمن بن اأَبي غامن بن اإِبراهيم بن �صندي 
َّ
ين، اأَبو الف�صل، عبد الر  الدِّ

ُّ
 زكي

)((
55)- ])8اأ[ اأَن�صَدن

الرجز[ ]جمزوء  ِه:   لنف�صِ
)2(

ّ
زاعي

ُ
، قال: اأَن�صَدن االأَ�صتاُذ حّماد الب

ّ
احللبي

ـــــــــــْه ـــــــــــاِريَ ــــــْهواَقــــــــَلــــــــقــــــــي وان ــــــاِريَ ــــــت ــــــصْ ـــــْت اأَ� ـــــَك ـــــتَّ ـــــَه تَ

ـــــٌح ـــــاِف ــــــٌب ط ــــــْي ــــــِل ـــــبـــــي َق ـــــْل ٌ جـــــــاِريـَــــــْهَق ْ
ـــــــــــن ُ َع ْ

ــــــــن ــــــــَع وال

ـــــ ــــَويْ ــــــــــوى َف ــــْه�ـــــصـــــاروا مِبـَـــــــْن اأَْه ــــاِريَ ــــ�ــــصّ ــــمــــوِل ال ــــُح ــــْل ـــي ِل ـــل ـ

نَـــــــاأَْت اإِْن  ــــايل  ــــي ــــِت اْح ـــــــــــــْهَكـــــْيـــــَف  ِديـــــــــــاُرُهـــــــــــْم عــــــن داِريَ

ً
ـــــى ـــــص ــــْت اأَوطـــــــاِريَـــــــْهواَحـــــــَربـــــــا اأَقـــــ�ـــــصـــــي اأَ� ــــ�ــــصَ ــــَق ومــــــا انْ

ه و�صنده يف بغية الطلب 4/6)29.  ))( اخلرب بن�صّ

اط، االأُ�صتاذ، من اأَهل ُبزاعا؛ كان �صاعراً جميداً فا�صاًل، 
ّ
 اخلر

ّ
 )2( اأَبو الثَّناء، حّماد بن من�صور بن حّماد بن خليفة، البزاعي

بيان بحلب، ومل ي�صاأَل ب�صعره اأَحداً؛ تويف �صنة  عارفًا بالُقراآن وعلومه، واللَّغة و النَّحو، ح�صن اخلّط، َديِّنًا؛ كان يعلِّم ال�صِّ

580هـ. بغية الطلب 2/6)29 واخلريدة: ق�صم ال�صام 0/2)) والوايف بالوفيات ))/48).
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]املن�رسح[ ِه بحلب:  ، لنف�صِ
)2(

ا
ّ
: قال: اأَن�صَدن اأَبو احل�صن الَفر

)((
56)- واأَن�صَدن

ــْر ــاِم ــا ع ـــِب ي ـــَث الـــُعـــَذيْ ـــِديْ ـــــْد َح ـــْراأَِع ـــاحلـــاِج ــــَن ب ــــازل ــــنّ وُقـــــــْل عــــن ال

ـــــْم وكـــــْم َولـَــــٍه ـــــُرُه ــْريُـــْطـــِربُـــنـــي ِذْك ــّذاِك ــل ــــاِب ل ــــب ـــــُر الأَْح َد ِذْك ـــــدَّ َج

ً
ـــى ـــص اأَ� َتـــــوُت  ــــــاِذيل:  ع ــي َمــــاَمــــُة الــــّزاِجــــْريَـــقـــوُل يل  ــن ــْغ ـــو كــــاَن يُ ل

ــــُد قــد اأَْربَــــَحــــْت جِتـــاَرتُـــُهـــْم ــــَوْف ــرِصْوال ــــْم خــا� ــــِرِه ــن ِربْـــــِح اأَْج ـــــَت م واأَن

َوَرٍع ــــــو  اأَخ ــــــــِرٌم  حُمْ ـــٌك  ـــصِ ـــا� ن ظـــاِفـــْرل  َرجــــــا  ـــــا  مِب َجـــــهـــــوٌل  ول 

َع�صى َفْهَو  اخَلياِل  ِبَطْيِف  اْقنَْع  ـــْر])8ب[  جــى زاِئ يَــاأْتــيــَك يف ِحــْنــِد�ــصِ الــدُّ

ــد ـــوُل وق ـــق تَ مِبــــا  َمــــن يل  ـــُت:  ـــْل ـــُق ــْرَف ــاِه ـــهـــاً �ــص ـــَولَّ ــبّــاً َم ـــُت �ــصَ ـــْي ـــ�ـــصَ اأَْم

 :
)((

ْندي 57)- قال يل اأَبو الف�صل ابن �صِ

، وَمولُدُه بحلب، وماَت بالَغْوِر؛ وكان 
ّ
َم�صقي ا، ُيعرُف بابِن الدِّ

ّ
كان هذا اأَبو احل�صن الَفر

اًء.
ّ
من ِظراِف الّنا�س، وكان َفر

. عِرِه جاِئَزًة قطُّ ، ومل ياأَُخْذ على �صِ  احَلَلِبينيِّ
َ
كاِبر ٌن، وَمَدَح اأَ

َ
 َح�ص

ٌ
ْعر ولُه �صِ

عرِه،  ليِه جائزًة على �صِ ًة. فاإِذا َدَفَع اإِ
ّ
ب وكان يقوُل اإِذا َمَدَح كبرياً اأَو َغريُه: اأَنا اأَعمُل هذا حَمَ

ْنَعتي كلَّ يوٍم بِدرهٍم َيكفيني، فال حاَجَة يل  ها، وانقطَعَ عنُه؛ ويقول: اأَنا اأَعمُل يف �صَ َردَّ

اإِىل اأَحٍد من َخْلِق اهلل تعاىل.

:
)4(

58)- واأَخربن اأَبو الف�صل املذكور، قال

ه يف بغية الطلب 0)/4407.  ))( اخلرب بن�صِّ

اأَكابر  مدح  الّنا�س،  من ظراف  وكان  داً، 
ِّ
جي �صعراً  وينظم  الفراء،  يعمل  بحلب  كان  جميٌد،   

ٌ
�صاعر ا: 

َّ
الفر احل�صن  اأَبو   )2(  

احللبينّي، ومل ياأَخذ على �صعره جائزًة قّط. بغية الطلب. 

الطلب 0)/4407. ويف ترجمته هنا معلوماٌت  بغية  �صندي. واخلرب يف  اأَبي غامن بن  بن  حمن 
َّ
الر الف�صل، عبد  اأَبو  ))( هو 

لي�صت يف البغية.

ه يف معجم البلدان )/4))-5)).  )4( اخلرب بن�صّ
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ولة بَن َحْمدان،  - اأَن�صَد �صيَف الدَّ
)((

- وكان من قريِة االأََح�سِّ
ّ
ي  َبَلَغني اأَنَّ الّنا�صي االأََح�صِّ

اإِليه احَلْمُل-  اإِذا و�صَل  ق�صيدًة مَيدُحُه فيها، ومل يكْن عنَدُه حينئٍذ ماٌل، فَوَعَدُه باجلائزِة 

ًة  ة- فخرَج من ]82اأ[ بني َيديِه، فوجَد على باِب داِرِه كالبًا مري�صَ
َّ
قي اأَظنُّه من البالِد ال�رسَّ

ولِة  خاُل عند الوالَدِة، وُتْطَعُم اإِيّاها؛ فعاَد اإِىل �صيِف الدَّ
ِّ

ِد، ُيذَبُح لها ال�ص
ْ
ي من كالِب ال�صَّ

]الوافر[ واأَن�صَدُه: 

يْـــــــــُت ِبــــبــــاِب داِرُكـــــــــُم ِكـــابـــاً
ــالراأَ ــخ ــصِّ ــ� ــــَن ال يْ ــــذَّ ــــَغ ــــًة يُ َم ــــرَّ ــــَك ُم

ـــٍب ـــــَذُر مــن اأَدي ــُه حــالفــهــْل يف الأَر�ـــــصِ اأَْع ـــَلـــَح مــن �ـــصْ ــُب اأَ ــْل ــَك يَــكــوُن ال

لَّ  ٍة، َف�صَ ولة بعد ُمدَّ يِف الدَّ
َ

- اإىِل منـزِلِه- فاتََّفَق اأَْن جاَء احَلْمُل ل�ص ثم خرَج اإِىل االأَح�سِّ

؛  يف اللَّيِل َبْغٌل عليِه ماٌل، مقدارُه ع�رسُة اآالف دينار؛ فجاَء اإِىل باِب داِر الّنا�صي، وفيه َق�سٌّ

ْغَل.
َ
، فخرَج فوجَدُه َبْغاًل؛ فاأََخذ املاَل، وطرَد الب فظنَّ اأَنَّه ِل�سٌّ

:
)2(

بياتًا، منها  ولِة، واأَن�صَدُه اأَ ثم دخَل اإِىل حلب، ودخَل اإِىل �صيِف الدَّ

]الطويل[  

ِبِحْيَلٍة ــي  ت ــاأْ يَ ْزَق  ــــرِّ ال اأَنَّ  َظـــنَّ  ـــْن  ــــُموَم ــُه َوْهـــــَو اآِث ــصُ ــ� ــْف ـــُه نَ ـــْت ـــَذبَ ــقــد َك ف

ى ال�رصُّ عن  يَــنــاُم  ل  َمــن  الِغنى  ــُميَــفــوُت  ــاِئ ـــــــُه َوْهــــــَو ن ـــي ِرْزُق ـــاأت واآخــــــُر يَ

ُخْذُه  فقال:  نعم.  فقال:  نا�صي؟  يا  اإليَك  البغُل  َل  َو�صَ ولة:  الدِّ �صيُف  لُه  فقال  ]82ب[ 

جاِئَزَتك.

 ياأتي ِرْزُقُه وهو 
ُ
 االأَمرُي بذلك؟ فقاَل: اأَيَن قوُله: »واآَخر

َ
ولة: كيف َعِلم فقيَل ل�صيِف الدَّ

نائُم« من قوله: »يكوُن الكلُب اأَ�صلَح منه حاال«؟

ثني  اإِبراهيم بن اخَل�ّصاب، قال: حدَّ د، احل�صن بن  اأَبو حممَّ ين،  اأَخربن القا�صي بهاُء الدِّ  -(59

: كورٌة كبريٌة م�صهورٌة، ذات قرًى ومزارع، ق�صبُتها خنا�رسة. معجم البلدان )/4)). ))( االأَح�سُّ

)2( البيتان يف معجم البلدان، وهما من قطعة بال ن�صبة يف بهجة املجال�س )/8)). وهما وبعدهما ثالث يف تذكرة االأَب�صيهي 

)6)))( بال ن�صبة.
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باّن البغدادّي، قال:
ْ
ي نْي ال�صَّ ين، اأَبو غالب، عبد الواحد بن َم�صعود بن احُل�صَ جماُل الدِّ

ديد، اأَبو الَفْتح 
َّ

ة، رجٌل ُيقاُل لُه: ال�ص َرْيَ
ين، ابن ُهب كان من بع�ِس ُكّتاِب الوزير َعون الدِّ

ُتُه عنه يف بع�ِس االأَّياِم، َفراآن داخاًل على العادِة يف داِر الوزيِر،  ْت َمعي�صَ
َ
ر ، فتاأَخَّ

)((
االأَواّن

  :
)2(

واِة؛ فاأَخذُتها، فاإِذا فيها من �صعِرِه َعها بني َيَدي الدَّ لني َو�صْ فناَوَلني ورَقًة، و�َصاأَ

]الب�صيط[  

ــــُه: ــــتَ َدْولَ اهللُ  اأَداَم  لـــلـــَوزيـــِر  ــــْل  يَْلتَِب�ُصُق كيَف  حــايل   ،ِ الَع�رصْ ـــَد  اأَْوَح يا 

ــٍر ــَط ــــــْرَذوين عــلــى َخ ــي وِب ــام نََف�ُصهـــذا ُغ فيِهما  مــا  ُجــوِعــِهــمــا  َفـــْرِط  مــن 

َفَغداً بي  الــيــوُم  هــذا  ــَع  ــَدفَّ تَ واإِْن  الَفَر�ُص])8اأ[   
َ
ــي ب َتْ�صي  ومــا  ــاُم  ــُغ ال َيْ�صي 

فدخلُت اإِىل الوزير، وناَولُتُه الورَقَة، فَقراأها وكتَب لُه باإِطالِق قراِرِه وراِتِبِه.

* * *

بارٌع،  كاتٌب  بُدجيل،  اأَوانى  لها:  ُيقال  قريٍة  االأَواّن، من  الكاتب   ،
ّ
الَفروخي بن حممود  احل�صني  بن  اأَحمد  بن  د  ))( حممَّ

ة ووا�صط، 
َّ
ين يحيى بن هبرية �صنة 552هـ كاتبًا بالُهمامي ؛ رتَّبه الوزير عون الدِّ

ٌ
، عاملٌ، �صاعر

ٌ
عبارته �صحيحة، ناظٌم، ناِثر

بيثي )/)7) واخلريدة: ق�صم  ة �صهرين؛ وتويف �صنة 557هـ. ذيل تاريخ مدينة ال�صالم البن الدُّ فلم يلبث يف العمل اإِاّل مدَّ

العراق 4/)/5 والوايف بالوفيات 09/2) وفوات الوفيات )/286. كنيته يف امل�صادر: اأَبو ن�رس. واأَبو الفتح: ابنه، حممود 

بيثي.  ابن حممد..... وهو من �صيوخ ابن الدُّ

 )2( االأَبيات له يف اخلريدة: ق�صم العراق 4/)/)22-2.
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]84اأ[ اجلزُء العا�رص
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]84ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

َن�رسْ  بن  د  حممَّ بن  ماجد  املحا�صن،  اأبي  ين،  الدِّ ب  ُمَهذَّ بخطِّ  َق�صيدٍة  على  وقفُت   -(60

يُّوب، 
اأَ بن  يو�صف  بن  غازي  الّظاهر  امللِك  يف  عِرِه،  �صِ من  اهلل،  رحمُه   ،

)((
�رَسان

ْ
الَقي

من  ونقلُتها  لها-  وَّ
اأَ ق�صيدًة  ليِه  اإِ فكتَب  �صيئًا،  له  ينظَم  اأَن  �صاأَلُه  قد  وكان  اهلل؛  رحمه 

]الوافر[ ه -:  خطِّ

ــاين ــن ــَق ــِج َقـــْهـــَقـــَهـــِة ال ــي ــج ــصَ ـــــا و� ـــاِناأَم ـــي ـــِق واأَ�ــــــصــــــواِت املـَـــاهــــي وال

منها:

ــــواً ــُه َزْه ــْي ــِت ــاآُم يَ ــى الــ�ــصّ ــح ــصْ ـــاِنلــقــد اأَ� ث ـــــــــصِ  الأَْر� مــــالـَـــُه يف  ــــٍك  ــــْل مِبَ

ـــا َجــمــيــعــاً ـــي نْ ـــدُّ يــــِن وال ـــاِث الــــدِّ ـــي وداِنِغ ـــا�ـــصٍ  ق مـــن  اخَلــــْلــــِق   ِ
ْ

ــــــر وَخ

املـــَعـــايل اأََمـــــــَد  اإِىل  ــــري  ــــْج ُ امل ــــَو  ـــاِنه ه ـــرِّ ال ـــــوِم  يَ يف  ــِق  ــْب ــصَّ ــ� ال وَربُّ 

ــايل ــي ــلَّ ال َعــــــَرِت  اإِْن  ــــوُّ  ــــْرُج َ امل ـــاِنهـــو  م ـــزَّ ُ مــــَن ال ْ
ـــٍب واملُــــِجــــر ـــْط ـــَخ ِب

ـــــــــوُه لُ وَّ
ـــــاِرَم اأَ ـــــك َ ـــــن �ـــصـــاَد امل ـــى َمـــكـــاِنوَم ـــل ـــلَّ مـــن الــُعــلــى اأَع ـــَح َف

داراً ْهباُء  ال�صَّ لُه  َحْت  اأَ�صْ وَمــن  ـــداِن]85اأ[  ـــْرَق ـــَف ــَص عـــن ُعـــاهـــا ال ــ� ــاَع ــق تَ

منها:

َد بــاملــعــايل ــــــرَّ ــــــَف ـــكـــاِناأَيــــــــا َمــــِلــــكــــاً تَ َم يف  ـــــا  يّ َ ُّ
ـــــر وال ـــبَـــَح  فـــاأَ�ـــصْ

ـــايناأَتـــــــاين الأَْمــــــــُر يَـــــاأُْمـــــُرين ِبـــنـَــْظـــٍم َـــع ــــْر�ــــصــــاُن امل ـــُه ُف ُ عـــن ِّ
تُـــَقـــ�ـــرص

ـــِه ـــي ى اإِل
َ

ِيِّ �ـــــرص ـــا َفــــْهــــُم الــــ�ــــرصَّ هــــاين))(ف ابــــِن   
ِّ
ــي ـوا�ــصِ الــنُـّ ـــُظ  ـــْف لَ ول 

فيما مل يطبع من  الطلب 7/)0)). وترجمته  بغية  القي�رسان، يف  اأَخيه خالد بن حممد بن ن�رس  اآخر ترجمة   يف 
ٌ
له ذكر  )((

البغية.

ان عن التَّعريف.
ّ
فاء واأَبو نوا�س: �صاعران غني

َّ
يُّ الر )2( ال�رسَّ
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ــري ــْج يَ الــتَّــ�ــصــبــيــَه  ـــــــَدَع  بْ
اأَ َمــــْن  ـــــداينول  يُ ول  ـــــِه  ـــــي ل اإِ ــــــــْرٌف  ِط ــــــُه  لَ

ــــــلٌّ حَمَ ــــِه  ــــي ف ــــَكــــ�ــــصــــاِجــــٍم  ِل احِلــ�ــصــاِن))(ول  ــِح  ــَل ُ ــامل ب جـــاَء  ُهـــو  واإِْن 

ــــا نـَــحـــاُه ـــَد املـَــلـــيـــُك مِب ـــ�ـــصَ ــلــي واْمــِتــحــاينفــــــاإِْن َق ــ�ــصْ ــِه َف ــي ــْب ــ�ــص ــتَّ مـــن ال

ــــــاٌء ُدع اإِلّ  ـــــُه  ل ِعـــــْنـــــدي  ــــــــداً َو�ـــصـــاينَفـــمـــا  بَ
ــــاأْنُــــُه اأَ وَمـــــــْدٌح �ــــصَ

ين اإِ ـــــوَل:  ـــــاأَق ف ـــٌر  ـــاِع �ـــص ــــــا  اأَن ُفـــــاِنول  اأَو  ـــــــاٍن  ُف عـــلـــى  ــــــــوُق  اأف

ـــْت ـــاَق تَ اإِذا  ـــاِة  ـــم ـــُك ال ُكـــــلُّ  ــاِنومــــا  ــع ــطِّ ــــــْرِب ُفـــر�ـــصـــاُن ال ـــمـــاُة احَل ُك

َمليٍح  
ً
ــى ــن ــْع َم يف  ـــصُ  ـــو� اأَخ ـــَف  ـــْي �ــصــيــُد لــــُه ُمــــعــــاِن))(وَك ـــيِّـــُدنـــا الــرِّ و�ـــصَ

ــاأَين ب َو�صى  احَل�صوُد  يَُكِن  فــاإِْن  ــاِن]85ب[  ــي ــبَ ـــْحـــِر ال ـــــظِّ مـــن �ـــصِ ــُل احَل ــي ــل َق

ــاً ــْدق ــصِ � ــَر  ــْع ــصِّ ــ� ال ــــــوُل  اأَق ل  ـــــُل الـــــَقـــــوايف واملـَـــعــــاينواأَينِّ  ـــــِح ـــــتَ واأَنْ

ـــى ِبـــــُزوٍر ـــع ـــصْ ـــُه اأَ� ـــُل ـــْث ــــاينَفـــمـــا اأَنـــــا ِم ـــن َزم ـــــــــــُل م ـــا اأُوؤَمِّ ـــــَغ م ـــــُل بْ
لأَ

ـــــاٍل حُم يف  يَــــومــــاً  ــــــاُل  ــــــت اأَْح ــــداينول  ــــتَّ ِب وال ـــرُّ ـــَق ـــتَّ ـــال ــــى ب ــــظ لأَْح

ـــْقـــُت ُعــــــاَك َحـــّقـــاً ـــــراينولـــكـــنِّـــي َعـــ�ـــصِ ـــي َهــــــــواَك كـــمـــا تَ ـــن ـــَم ـــيَّ وتَ

ــراً ــْك ـــَك ِب ـــي ـــُت اإِل ـــْف ــد َزَف ــــا ق ــنــاِت عــلــى احِلــ�ــصــاِنوهـــا اأَن ــْحــ�ــصَ ــتَ ــن املـُـ�ــصْ م

اأَْغــنَــْت ِْب  ــرصَّ ــ� ــِل ل ـــَدْت  اأُنْـــ�ـــصِ ــا  م ــــــايناإِذا  ـــــــاُح عـــن الأَغ َمـــعـــاِنـــْيـــهـــا املِ

َحـــيـــاٍء ــــُل يف  ــــْرُف تَ ــــَك  ــــاَءتْ واْفـــِتـــتـــاِنوقــــد ج َدلٍل  يف  ــــْخــــِطــــُر  وتَ

ـــقَّ فــاهــا ـــصَ ــــــا ُعــــبــــاَدَة � ــُن بــُن هـــاين«))(»كـــــــاأَنَّ اأَب ــ�ــصَ ــَرهــا احَل ــْغ ـَل ثَ وَقــبَـّ

ب نف�صه بذلك، فقال: الكاف من: كاتب، وال�ّصني من: �صاعر، واالأَلف من:  ))( ك�صاجم: اأَبو الفتح، حممود بن احل�صني: لقَّ

م. فوات الوفيات 99/4. اأَديب، واجليم من: جواد، وامليم من: منجِّ

د بن بدر،  حمن بن حممَّ
َّ
د، عبد الر �صيد« يف االأَ�صل، بخّط ابن العدمي: »يعني ابن الّنابل�صي«. وهو اأَبو حممَّ

ّ
)2( حتت كلمة »الر

�صيد، وكان ينبز مبدلويه؛ تويف �صنة 9)6هـ. وفيات االأَعيان 266/5.
َّ
ال�صاعر املعروف بابن الّنابل�صي، وبالر

�صي، يف ديوانه 504/2. واأبو عبادة: هو البحتي. 
َّ
ن«.  البيت لل�رسيف الر ))( يف هام�س االأَ�صل، بخّط ابن العدمي: »م�صمَّ

واحل�صن هان: اأَبو نوا�س.
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ه رحمه اهلل -:    لطاُن امللُك الّظاهر، على ظاهرها- وَنَقلُته من خطِّ
ُّ

فكتَب ال�ص

]الوافر[  

ـــِر املَــعــاين ـــْح رَّ مـــن بَ ــــــدُّ ـــُت ال ـــْب ـــَل اللِّ�صاِنَط ــِب  َعــ�ــصْ مــن  ــْفــِظ  الــلَّ وَعــــْذَب 

اإِلّ ِل  الَف�صْ ثــِمــاَر  يَْجني  ــْل  وه ـــهـــا ُحــــْلــــُو املـَــجـــاين]86اأ[  ـــُل ـــصْ ُفـــــــروٌع اأَ�

َغــْيــثــاً ــَقــْيــُت  ــتَــ�ــصْ ا�ــصْ ن  اإِ ــٌب  ــَج َع ــاِنَفـــا  ــن ــِع ال ــَق  ــِل ــَط ــْن ُم ــُت  ــْي ــَع ــ�ــصْ ــتَ ا�ــصْ اأَو 

ــًا ــاِت َفــ�ــصْ ــاي ــغ ــُق ال ــاِب ــصّ ــ� ــــــَت ال ـــاِنواأَنْ ه ـــرِّ ال ـــُل  ـــْي َخ َْت  ــــ�ــــرصَّ َق مـــا  اإِذا 

ــــم اأَهـــــــًا ـــــــــًا ث ــــم اأَه ــاِنفـــــاأَهـــــًا ث ــي ــبَ ــِر ال ــْح ــصِ ـــْلـــَت مـــن � ـــا اأَْر�ـــصَ مِب

 -
)((

الَفَلِك اأُعجوبَة  ُه: 
َ

َنْف�ص ُب  ُيَلقِّ الَف�صيح- وكان   
ّ
بن احل�صن بن علي د  اأَن�صَدن حممَّ  -(6(

]الكامل[ نْي:  ِه يهجو ابَن احُل�صَ لنف�صِ

ــوُه ــبُّ ــصُ ــْم � ــُك ــِل ــ�ــصْ ــَف ـــْنِ ِب ـــُدُه وَمــــْن يَـــْرجـــوُهابــــُن احُلـــ�ـــصَ قــد خــــاَب قـــا�ـــصِ

َحـــاوًة اللِّ�صان  َطـــَرِف  مــن  ــــوُهيُْعطيَك  ويـَـــــروُغ َعـــْنـــَك كــمــا يـَـــــُروُغ اأَب

 بَق�صيدتني، على َوزِنها 
)2(

تيمة
َ
ٌن، وعاَر�َس الَق�صيدَة الي

َ
 َح�ص

ٌ
ْعر وكاَن هذا الَف�صيُح له �صِ

ُل اإِْحداهما:    وَّ
ِخهما، واأَ

ْ
َمُح الأَحٍد ِبَن�ص

ْ
ِتها، واأَن�صَدنيهما؛ وكان ال َي�ص

َ
وقاِفي

]الكامل[  

ــا َجــنــى الــَوْعــُد ــِك م ــبُ ــــُد َحــ�ــصْ ــا َدْع .....ي  .....  .....  .....  .....

ثعلب.  بن  اإِ�صماعيل  ال�رسيف  بن �صم�س اخلالفة، يهجو  اآخر جلعفر  بالوفيات ))/44) وقبله  الوايف  الثان، يف  البيت   )((

و�س: ة ل�صالح بن عبد القدُّ
َّ
ينبي واأَ�صله من الق�صيدة الزَّ

حــالوًة اللِّ�صان  طــرف  من  الثعلبيعطيك  ــروغ  ي كما  منك  ـــروغ  وَي

والثعلب : هو اأَبو احُل�صني.  

وحممد بن احل�صن هو اأَبو عبد اهلل الكويف، كان �صاعراً خبيث الّل�صان، كثري الهجاء، م�صتفداً باأَ�صعاره. قالئد اجلمان   

.278/5

عديّة، ومطلعها: )2( وُتعرف اأَي�صًا بالق�صيدة الدَّ

َردُّ ــٍل  ــائ ــص ــ� ل ـــلـــوِل  ـــطُّ ـــال ب ـــل  َعــْهــُده ـــٍم  ِبـــَتـــَكـــلُّ َلــهــا  هــــْل  اأَو 

ي�س اخلزاعي 6))-45). وتقع يف 66 بيتًا، وتن�صب اإِىل غري ما �صاعٍر؛ وهي بتمامها يف ديوان اأَبي ال�صِّ  
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�صرِي؛ 
َ
يِء الّتاِفِه الي وكان على َغايٍة من الَفْقِر واالإِفال�ِس، ]86ب[ وَيقنُع من املَمدوِح بال�صَّ

 َعْهدي ِبِه يف �صنة ثالث ع�رسة و�صتِّمئة.
ُ
ًة، واآخر ننَي ِعدَّ  بحلب ُمقيمًا �صِ

َ
وَبقي

الكامل[ ]جمزوء  وكتَب اإِيلَّ اأَْبياتًا، وقد ُولَد يل َولدي اأَحمد، واأَن�صَدنيها: 

ـــــــــدمِي ِمـــْثــــ ــــــدمِي َع ــــــَع ـــــَن ال ـــــاب ـــــــوِدي وُج ــــــــدًى  نَ ــــــــدمِي  َع ل  ـــــــٍل 

ـــِد ـــْي ـــِع ــــِد الـــ�ـــصَّ ــــَولَ ــــال ــــَت ب ــــْي ــــنِّ ـــوِدُه ـــصُ ـــ� ِ احَل
ْ

ــــــن ــــــَت مـــن َع ــــــْي َوُوِق

ـــ ــي ــم ــ�ــصَّ ــــْيــــُت ال ــــــُه الــــبَ ــــــْن لَ ــوِديــــا َم ــع ــصُّ ــ� ـــِد ال ـــْع ــى �ـــصَ ــل ــــُم َرقـــــى ع ـ

ــــــطــــــاِرٍف ــــــــْن يـَــــــُجـــــــوُد ِب ـــــا َم ـــــُع بـــالـــتَّـــلـــيـــِدي ـــــِب ـــــْت ـــــوى ويُ ـــــْح يُ

ـــ الــ�ــصْ ـــــَك  ـــــَل َنْ ُذ  اأَُعــــــــــــوِّ ــــــاٍف واملَــــجــــيــــِداإِينِّ  ــــــق ــــامــــي ِب �ــــص

ـــــــْم ـــــــُذُك ـــــــْي ــــــــــُذُه واأُِع ــــــــــْي ـــــِدواأُِع ـــــِريْ ــــطــــاٍن َم ــــْي ـــــــلِّ �ــــصَ مـــــن ُك

ـــٍل ـــِب ـــصْ ـــ� ــــُة ُم ــــَج ــــْي ــــِت ــــٌل نَ ــــْب ــــصِ ـــــــــدوِد� ــــــــــــــِة واجُل زاكـــــــي الأَروَم

ـــــــُه ْوِجـــــــــــــَد ذاتُ ـــــُث اأُ ـــــْي ـــــوِدِمــــــن َح ـــــُوج ُ ال ْ
ـــــــِه َعــــــــن ْت ِب ــــــــــرَّ َق

ــــ ـــْخ ــــــــاِل يُ ــــــــب ْق ـــِد والإِ ـــْع ـــصَّ ـــ� ـــال املـُـــهــــوِدب ــــِف  ــــنَ َك يف  ــــــــَو  َوْه ــــــرِبُ  ـ

ــــ ـــْن ـــــن ِم ي ـــــدِّ ــــــــاَن ال ْ ُف
ــــرصِ ــــ� ــــابْ ـــِدف ـــي ـــــوٍد َر�ـــص ـــــول ــــــِف َم ــــــاأَلْ ـــــُه ِب ـ

ـــــــُه ـــــــْولَ ـــــــــراُهـــــــــْم َح ـــــى تَ ـــــتّ ــــوِدح ـــِل كــــالأُ�ــــصُ ـــواِه ـــصَّ ـــ� ـــــــْوَق ال َف

ــــوْي ــــَل ــــْي ــــَق ــــــــــَد ال ــــــــــولَي َوْع الـــــُوعـــــوِدَم  ُ ْ
ـــــــــر َخ ـــــــُه  ـــــــاإِنَّ ف ِي 

ــــ ـــْي ُـــ�ـــصِ ــــُر امل ــــَظ ــــنَّ ـــــــــٌل لـــــُه ال ــِدَرُج ــدي ــصَّ ــ� اأِْي ال ــــُب يُــــنــــاُط بــــــالــــــرَّ ـ

ــــ ـــــِه تَـــ�ـــصْ ـــــغـــــي بْ
ـــديوُقــــ�ــــصــــاُر مــــا اأَ ـــْي ـــــوَم ِع ــــصَ ي ــــ� ــــبَ لْ

ــــٌف لأَ ــــِريْ ـ

ـــــُد الــــِكــــرا ـــــْي ــــــْم ِع وُرُك ــــــرصُ ــــــ� ـــِدَف ـــدي ـــصَ � ــــــاٍج  ــــــت حُمْ ــــــُد  ــــــْي وِع ِم 

]ال�رسيع[  :
)((

)6)- وله

))( البيت ثالث ثالثٍة بال ن�صبة يف اخلريدة: ق�صم العراق 2/2)). والبيتان قبله، هما: ]وانظرهما فيما ياأَتي برقم 244 من هذا 
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ــًة ــكَّ َم ـــُه  ـــَل ـــْدِخ تُ اأَْن  اإِيّـــــــاَك  ــــْك]87اأ[  ــــَديْ ـــا مـــن يَ ـــه ـــِرُج ـــْخ ـــــُه يُ ـــــاإِنَّ ف

]الوافر[ )6)- وله: 

اً ْ
ــــر َخ ـــَت  ـــْل ِن ـــي ل  ـــن ـــتَ ـــَوْج اأَْح ــد  ــق ــــِهل اإِلَــــْي ـــاجـــاً  ـــت حُمْ ـــُت  لـَــ�ـــصْ َمـــــْن  اإِىل 

ــٍم ــي ــئ لَ اإِىل  ــــه  ـــــ الإِل يـَـــديــــِهفــــاأَْحــــَوَجــــَك  يف  ــــا  م ـــى  عـــل ـــــُه  ـــــاِزُع ـــــن تُ

يف  الّنا�رس،  امللِك  بن   
ّ
علي ين،  الدِّ نور  االأَف�صِل،  للملِك  كتاٍب  ظهِر  على  قراأُت   -(64

]الطويل[  :
)((

الِعذاِر

داً ــيــِب ُمـــــَورَّ ــَحــب ــْل داوَقـــبَّـــْلـــُت َخـــــّداً ِل ــــَورَّ  اأَْفـــــدي مــنــُه َخـــــّداًَ ُم
َ
ــي ــْفــ�ــصِ ــنَ ِب

ِه ـــوَق َخـــدِّ ــا َف ــفــا�ــصــي َع ــْن َحـــرِّ اأَنْ ــِم ُدخــــــاٌن َفـــخـــالـــوُه ِعــــــذاراً ُمــــــَزّرداَف

]اخلفيف[  :
)2(

ِه 65)- ولُه يف َذمِّ

ـــَب َجــْهــًا ـــنَ ـــذاِر اأَْط ـــِع ـــْل مِلـَـــْن يف ال ــــِه ويـُـــغــــايلُق ــــِف ــــصْ ــــَو� ــــبــــاهــــي ِب ويُ

ـــ ــِولْ الْ ــُد يف  ــَق ــْف يُ اجِلـــنـــاِن  يف  ــْن  ــُك يَ ــاِلمل  ــم ــفــاِت اجَل ــن �ــصِ ـــاَن م ــو ك ـــــداِن ل

د، واأَبي عثمان اأَحمد، ابَني �صعيد  66)- قراأُت يف كتاِب )التَُّحِف والهدايا( الأَبي بكر حممَّ

:
)((

ابن ها�صم، اخلاِلديَّني

ي، قال: ثنا اأَبو النَّ�رسْ ابن اأَ�صباط امِل�رسْ حدَّ

ويدة املعرّي[  الكتاب، من�صوبني اإِىل ابن الدُّ

وما  َجــْمــعــًا،  ــِق  ــْل اخَل ــذا  ه َربَّ  عــلــيــْكيــا  اإِاّل  ــــعــــامَل  ال ـــُل  ـــَك ـــتَّ ُم

بِه اأَدرى  ــَت  ـــ اأَن ــــي،  مِّ
اأُ ابـــَن  ـــْكاإِنَّ  ـــي ـــًا اإِل ـــاق ـــف ـــجَّ ِن ــــ ــــه َح ــــاإِنَّ ف

وؤَ على خماطبة اهلل تعاىل مبثل هذا القول، يدلُّ على  ُّ
وعّقب العماد بقوله: هذه، واإِن كانت نادرة ُمعجبًة؛ غري اأَنَّ التََّجر  

ين والعقيدِة. ويف هام�س االأَ�صل بعد البيت: اأَ�صتغفر اهلل. اختالل الدِّ

))( البيتان له يف الوايف بالوفيات 47/22) والنجوم الزاهرة يف حلى ح�رسة القاهرة، البن �صعيد )20.

 بن يو�صف بن اأَيوب، تويف فجاأة �صنة 622 هـ. الوايف بالوفيات 42/22).
ّ
ونور الدين هو علي  

)2( له يف النجوم الزاهرة )20 والوايف بالوفيات 47/22).

))( التحف والهدايا 20-22، وعنه ديوان املرميي 20.
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اآًة، 
ْ
، يف يوِم عيٍد، ِمر

)2(
�ِس، ُخماَرَوْيه بن اأَحمد بن طولون

ْ
 اإِىل اأَبي اجَلي

)((

ُّ
مَيي

ْ
اأَْهدى املَر

]الطويل[ وكتَب معها: 

ُمــبــاَرٌك َعــَلــْيــَك  ــٌد  ِعــْي اأَتـــى  ــا  ّ ومل النَّْح�ِص]87ب[  ل  ْعِد  ال�صَّ ــَع  طــاِل فيِه  تـُـقــاِبــُل 

ُتــَفــًة ــَك  ل ــــَدُه  ــْدحــي َوْح َم ــــصَ  اأَْر� باللَّْب�ِصوملْ  يُــَدنَّــ�ــُص  ل  و�ْصياً  كــاَن  واإِْن 

والتي ْم�ِص  وال�صَّ الــبـَـْدِر  ِبــاأُْخــِت  ْم�ِصبََعْثُت  وال�صَّ البَْدِر  على  ًا  َف�صْ لها  ــُت  يْ
َراأَ

ــٍة ــَع ــْل ـــِن َط ــــــْراآٍة لأَْحـــ�ـــصَ ــِن ِم الإنْ�ِصِبــاأَْحــ�ــصَ وَرِة  �صُ يف  ِلْلَمْجِد  ِطْينًَة  ــَدْت  َغ

الَعمى َذوي  عن  الَعمى  �ِصرْتَ  َفٍة  اخُلــْر�ــِصُمَك�صِّ ــَن  ــ�ــصُ اأَلْ ِفها  َو�صْ يف  وُمْنِطَقٍة 

ـــٌع ـــداِف ـــتَ ـــْوُجـــهـــا ُم ـــــوٍر َم َِة نُ ْ
ــــر ــــَح ِجْن�ِصبُ مــن  ــِق  ــاأَلُّ ــتَّ ال ــَر  غ لها  ــ�ــَص  ــْي ولَ

ــٍر ــوَه ــــٍد َوَرْونَـــــــُق َج ــــِرنْ ــــوُر اإِْف ــ�ــِص والــلَّــْمــ�ــِصلــهــا نُ ــــى الــتَّــنَــفُّ ُرُه اأَْدن ـــدِّ ـــَك يُ

واْكتَ�َصْت والنّاِر  باملاِء  وا�ْصتََوْت  َفْت  اليُْب�ِص�صَ كــاِمــنَــُة   
َ
ـــي َوْه ــاً  ــْوب ثَ  ِ

ْ
ــن ــلِّ ال ــَن  م

الــُعــْر�ــِصاأَتَـــــْتـــــَك حُمـــــــّاًة تُـــــــَزفُّ كـــاأَنَّـــهـــا ــَلــَة  لَــْي بَْعَلها  ـــوايف  تُ ــٌص  ــرو� َع

ــهــا ــبُّ
ُتِ ــي  ــص ــ� ــْف ونَ لّ  اإِ ــــا  ــــِده اأُْه نَْف�صيومل  على  ـــَك  ـــَرتْ اآثَ نَْف�صي  ــكــنَّ  ول

ثني عبُد اهلِل بن اأَحمد بن َحمدون النَّدمي، ]عن اأَبيه،  َثنا َجْحَظة، قال: حدَّ : وحدَّ
)((

67)- قاال

يات-  د بن عبد املَِلِك الزَّ وم، فاأَهدى اإِلينا حممَّ
ُّ
قال: َغَزونا مع املاأَموِن واملُعت�صِم َبَلَد الر

ًا، وكتَب معُه هذِه االأَبيات:   
ّ
- �رَسابًا َعتيقًا ِعراقي

)4(
َذْندون

َ
ونحُن بالب

الكامل[ ]جمزوء   

ً
ـــى ـــت َف ِمــــْثــــلــــي  ـــــــرى  تَ اإِْن  ـــــودامـــــا  ـــــــــــمَّ ُج ــــــــــدى يـَـــــــداً واأََع اأَنْ

))( القا�صم بن يحيى بن معاوية، املعروف باملرميي، اخت�سَّ بخدمة خمارويه؛ تويف �صنة 6))هـ. املغرب: ق�صم م�رس )27.

)2( قتل �صنة 282هـ. املغرب: ق�صم م�رس 4)).

 ))( التحف والهدايا 24، وما بني معقوفني م�صتدرك منه، خلرٍم يف االأَ�صل؛ والبدَّ من �صقوط اأَخباٍر اأُخرى، ولكن ال �صبيل 

يّات 26. اإِىل حتديدها. واالأَبيات يف االأَغان )66/2-67 و جمع اجلواهر 02) وديوان ابن الزَّ

 )4( البذندون: قرية قرب طر�صو�س.
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ــــَدٍة ــــْل ــــبَ ـــديـــَق ِب ــــي الـــ�ـــصَّ ــــق ــــصْ ــــــودااأَ� ُع ـــــــــاُء  امل ـــهـــا  فـــي ــــــــــْرِو  يَ مل 

ــــــــاأَْن ــــًة ك ــــي ــــاَف ــــــْفــــــراَء �ــــص ـــودا�ــــــصَ ـــق ـــُع ال َجـــواِنـــبـــهـــا  ـــى  عـــل َن 

ـــِرهـــا ـــْك ـــ�ـــصُ ــــلَّ ِب ــــَق ــــتَ ـــــــــاإِْن ا�ــــصْ ـــْكـــِر املـَـــزيــــداف اأَْوَجـــــــْبـــــــُت بـــالـــ�ـــصُّ

ــــــا ـــــــــَك كــــــاأَنَّ ـــــــــْي ـــداُخــــــْذهــــــا اإِلَ ـــري ـــْت ُزجــــاَجــــتـُـــهــــا َف ـــيَ
ـــصِ ـــ� ُك

ـــــــــاأَْن تـَــُقـــو ـــودافــــاْجــــَعــــْل َعــــَلــــْيــــَك ِب ـــه ُع ــــــــــداً  بَ
اأَ ـــا  ـــِره ـــْك ـــصُ ـــ� ِب َم 

، قال:
ّ
مي د الها�صِ ثنا طاهر بن حممَّ : وحدَّ

)((
68)- قاال

الِم عليِه، وكاَن واِلدي 
َّ

ديقًا ِلواِلدي، كثرَي االإِمْلاِم به، وال�ص  �صَ
)2(

َنْوَبرّي كاَن اأَبو بكر ال�صَّ

ُه؛ فاأَْهَدْيُت اإِليِه يومًا َنبيذاً 
َ
ْعر ًا لُه، باّراً بِه. وكنُت - واأَنا ُغالٌم - اأَميُل اإِليه، واأَكتُب �صِ

ّ
ب حُمِ

]الكامل[  : َوَوْرداً، فكتَب اإِيلَّ

ــٍب ــِج ــْع ُم �ــصــيٍء  ـــــاأَيُّ  ف اإِيلَّ  ـــــدى  يـُـــْهــــِدِه[اأَه مل  ِه  ِ
ْ

َغـــــــر يف  ــــِوٍز  ــــْع ُم اأَو 

ِفِرنِْدها َعِتْيِق  عن  َحُك  تَ�صْ الــّراُح  ــِدِه]88اأ[  ــِرنْ ِف ــِث  َحــِديْ عن  َحُك  يَ�صْ ـــَوْرُد  وال

راِحــــِه مــن  َوْرِدِه  ـــَرَة  ـــْم ُح َوْرِدِهَفــــَكــــاأَنَّ  مـــن  ـــــِه  راِح نـَــْكـــَهـــَة  وكــــــاأَنَّ 

ـــِه ـــِق ي مـــن ِريْ
َ

ــــــرت ِهوكـــــــاأَنَّ َهــــذي َتْ ــــدِّ ــــْن َخ ـــتـَــنـــي ِم ــــذي جَتْ وكـــــــاأَنَّ َه

]الطويل[  :
)(( غرياً، فكتَب اإِيلَّ 69)- واأَْهَدْيُت اإِليِه َنْعاًل �صَ

ُمْنتٍَم ـــْرَ  َخ يــا  ُجـــْدَت  الــَهــدايــا   ِ
ْ

ــر ــَخ ِِب وحــا�ــرصِ ــــــاِم  ن الأَ يف  بــــاٍد   ِ
ْ

ــــر َخ اإىِل 

ــِبــْيــَهــٍة ــاِن �ــصَ ــ�ــص ــلِّ ــــْذَو ال ٍة َح بــــالأَواِخــــِرمِبَــــْحــــُذوَّ ــهــا  ــِن ُحــ�ــصْ ـــا يف  ـــه ـــُل اأَواِئ

ــا ــه ــاُف ــــاَم ِخ ـــِة الـــَوْجـــَهـــْنِ ق ـــَف ـــاِل ـــــِل الــبَــ�ــصــاِئــِرخُم ــَد اأَْه َمــقــاَم اتِّـــفـــاٍق عــن

 ))( التحف والهدايا 60-)6 وديوان ال�صنوبري 9)4.

اأَ�صعاره يف و�صف  اأَكرث   حم�صٌن، 
ٌ
�صاعر ؛ 

ّ
احللبي نوبرّي،  بال�صَّ املعروف   ،

ّ
ي

ّ
ب ال�صَّ احل�صن  بن  بن حممد  اأَحمد  بكر،  اأَبو   )2(  

ياحني واالأَنوار؛ تويف �صنة 4))هـ. تاريخ دم�صق 206/7 وبغية الطلب 0)/4765.
ّ
الر

))( التحف والهدايا )6 وديوان ال�صنوبري 7)- 8). 
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عا�ِصٍق َوْجـــُه  ــهــا  ــْوِق َف مــن  الـــذي  ــا  ــاأّم �صاِعِرف َوْجــــُه  ــِتــهــا  َتْ مــن  الـــذي  ــــا  واأَّم

، قال:
ّ
د املَُهلَّبي د، احل�صن بن حممَّ ثنا اأَبو حممَّ : وحدَّ

)((
70)- قاال

اأَّياِم وزاَرِتِه-   بن عي�صى- يف 
ّ
اإِىل علي  ،

)2(
الكاتب البغل  اأَبي  ابُن  اأَبو احُل�صني،  اأَهدى 

]املن�رسح[ اأَقالمًا، وكتَب معها: 

ـــا ـــام ــــُدَك اأَْهـــــــدى اإِلَــــْيــــَك اأَْق ــــْب ـــبَـــْت حــامــاَع ــــْوِن نـــا�ـــصَ ــــلَّ ـــــيَّـــــَة ال
َزْنِ

الْـ بََلِد  من  اإِلـَـْيــَك  َطْوعاً  وِجْئَن  ـــامـــا]88ب[  ــَد اإِ�ـــصْ ــي ــف ــتَ ــصْ ــ� ــي تَ ــك ــــُكـــْفـــِر ل

ــــدًى ُه ــــلِّ  ك ــبــيــِل  �ــصَ ـــــَرٌة يف  ــــكــــوُن ِلـــْلـــحـــاِئـــريـــَن اأَْعــــامــــاحـــــاِئ ت

كي بـَــنـــاِنـــَك  اإِىل  ـــْوقـــاً  �ـــصَ ـــــــَك  ـــــرامـــــازاَرتْ ـــهـــا واإِبْ ــــــــِدَث نـَــْقـــ�ـــصـــاً ِب ُتْ

ــا ــه ــِدُم ــْخ ـــِدُم املـُـــْلــــَك حــــَن تَ ـــْخ ـــتَ ــــبـّـــابـَـــًة واإِبْــــهــــامــــاَف ـــى و�ــــصَ ـــط ـــصْ َو�

ـــْت ـــَم َدَه اإِْن  ِلــْلــُخــطــوِب  ٌة  ــاُمــــَعــــدَّ ــام ــه ي الأَُكـــــــفَّ وال
ْ

ى َفــــتَــــرب
ْ

ـــــرب تُ

َقــَلــمــاً ِلــــْلــــِعــــَدا  ــــَت  ــــاَولْ ــــن تَ ـــيـــوَث اإِْقـــدامـــااإِذا  ـــــــَذْذَت الـــلُّ ــا بَ ــه ــْن ِم

ـــ ــْي ــِع ــحــاً وتَ ــ�ــصِ ــْف ـــْنُ ُم ـــَع ُه ال ُ
ـــ�ـــرصِ ـــْب ــاتُ ــام ــت َتْ ـــاِم  ـــك ال عـــنـــَد  ْذُن  الأُ ـــــِه 

ـــــاً َعـــجـــاِئـــبَـــُه ـــــِدي ـــــْب ـــــُه ُم ـــْنَ اأَْحـــامـــاكــــــاأَنَـّ ـــِم ـــاِئ ـــنّ لَـــْيـــٌل يُـــــِري ال

ـــِه ـــِل ـــِم ـــْع ُ مِل ــــــْدِرِه  ــــــصَ � يف  ْم�صاماكــــــــاأَنَّ  �صَ ــُه  مــن ْدٍف  الـــــرِّ ويف  ــــاً  ُرحْم

]الكامل[  :
)((

)7)- الأَبي ُنوا�ٍس، من َق�صيدٍة

ـــاَك مـــن ُقـــبـَــٍل ـــن ــــــْوَق ُم ـــــُراأَْعـــــطـــــاَك َف ــــُل َمـــــراُمـــــُه َوْع ــــْب ـــــاَن َق ـــــْن ك َم

ــُه ــَف ــواِل ــصَ � ــا  ــه ِب اإِلَـــْيـــَك  ــنــي  ــْث يَ ــُر]89اأ[  ــْح ــصِّ ــ� ـــِه ال ـــِن ــنــاَعــُة َعـــْي ــــاأٌ �ــصِ َر�ــــصَ

 ))( التحف والهدايا 8).

واوين، وويل اجلبل واأَ�صبهان  د بن اأَحمد بن يحيى بن اأَبي البغل الكاتب، كان من اأَعيان كّتاب الدَّ  )2( اأَبو احل�صني، حممَّ

ًة، وله نظٌم ونرٌث؛ تويف �صنة )))هـ. الوايف بالوفيات 48/2. مدَّ

))( ديوان اأبي نوا�س )/)25.

Bn_3deem_Book.indb   186 8/3/11   9:26 AM



(87

ــُه ــُط ــ�ــصُ ــْب ــا الـــكـــاأْ�ـــصِ تَ ــيّ ــَم ـــْت ُح ـــلَّ ـــرْتَُظ ـــ�ـــصِّ ـــا ال ـــن ـــنَ ـــْي ـــى تـَـــَهــــتَّــــَك بَ ـــتّ ح

ِبـــِه وُر  الــــ�ــــرصُّ ــِحــَك  ـــِلـــ�ـــصٍ �ــصَ جَمْ ـــُريف  ـــْم ــــِت اخَل ــــلَّ ــــِه وَح ــــَذيْ ــــاِج ـــن ن ع

َمد بن هبة اهلل بن اأَبي َجرادة، قال: ين، اأَبو املعايل، عبد ال�صَّ ي �صم�س الدِّ  عمِّ
)((

)7)- اأَخربن

ه ِعزِّ  ين، كان اأَو�صى بقلَعِة حلب وَبَلِدها البن عمِّ الـُح بُن نور الدِّ ملّا ماَت املَِلُك ال�صّ

 
َّ
ين؛ َفَهم ين �صاحِب املو�صل، فاأَقام �صادبخت يف َقلَعتها َيْحَفُظها اإِىل اأَن َيقدَم عزُّ الدِّ الدِّ

ِة، 
َ
َرَد حتَت االأَْقِبي  اأَ�صحاَبُه ومَماليَكه الزَّ

َ
 واأَلب�س

َ
ين باأَْخِذها، ولب�س ين بن َزين الدِّ  الدِّ

ُ
ر ُمَظفَّ

و�صعَد اإِىل قلعِة حلب.

ُف بابن ُمنيفة- وقال: 
َ
فلّما اأَراَد اأَن يدخَل باَب الَقلعِة، َمَنَعُه َبّواُب الَقلعِة- وكاَن ُيْعر

 لُه ما اأَراَد.
َّ
ال َتدخُل اإِاّل اأَنَت َوْحَدَك؛ فلم َيِتم

َلَد، 
َ
مَ الَقلعَة والب

لَّ
َ

ين �صاحُب املَو�صِل، وكان مِلكًا حَمبوبًا، وَت�ص وَقِدَم بعَد ذلَك ِعزُّ الدِّ

وَخَلَع على اأَكاِبِر اأَهل حلب، ومالوا اإِليِه.

َجْت حلُب عن اأَْيدْينا، ما َنطمُع ِبها.
َ
وملّا بلَغ امللَك الّنا�رَس ذلك، قال: َخر

ْنجار اإِىل اأَخيِه، وقال له: ]89ب[ كيَف َتْخَت�سُّ اأَنَت ببالِد  ين �صاحُب �صِ َ عماُد الدِّ ريَّ
َ

َف�ص

رِبُ عليه. �صْ
 وابِنِه وباأَمواِلِه دون؟ وهذا �صيٌء ال اأَ

ِّ
عمي

كُن منها؛  ُق بها على املَو�صِل وَيَتمَّ
ِّ
ي ْنجاَر، واأَنَّه ُي�صَ الّنا�رس �صِ باأَنَّه يعطي امللَك  َدُه  وهدَّ

ِة، و�صاَنَع عماَد  قَّ
َّ
الِح واالأَمواِل اإِىل الر

ِّ
خائِر وال�ص فنقَل جميَع ما يف قلعِة حلب من الذَّ

ّداً يف  ين اإِىل حلب، جُمِ ْنجار واأَْعطاُه حلب. فقدَم عماُد الدِّ اأَْن اأَخَذ منه �صِ ين على  الدِّ

يَّة. رْيِ على الرَبِّ
َّ

ال�ص

، ودخَل حلَب،  ي: فخرجُت اأَنا وواِلُدك والنَُّقباء، وقد َقِدَم من ناحيِة االأَح�سِّ قال عمِّ

خاِئر واالأَمواِل اإِال القليل. َق يف َقلِعتها من الذَّ
ْ
واأَقام ِبها، ومل َيب

ين ملّا  فبلَغ امللَك الّنا�رس، فقال: اأََخْذنا – واهلل- حلَب. فقيل له: كيَف ُقلَت يف عزِّ الدِّ

))( بغية الطلب 858/8)- 860). وبتف�صيٍل يف : زبدة احللب )/40- 68.
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ين: اأََخْذنا حلب؟ فقال: الأَنَّ ِعزَّ  اأَخَذها: خرَجْت حلُب عن اأَيدينا؟ وُقلَت يف عماد الدِّ

ين ال رجاَل وال ماَل. ين َمِلٌك، �صاحُب رجاٍل وماٍل، وعِماُد الدِّ الدِّ

ْنجار  �صِ اإىِل  اْم�ِس  ين:  الدِّ ِعماُد  لُه  الّنا�رُس، وناَزَل حلَب و�صاَيَقها، فقال  امللُك  وجاَء 

ْنجار. ليَك حلب، وُتعطيني �صِ وُخْذها، واأَنا اأَدَفُع اإِ

اإِليِه رجٌل  ْنجار وَفَتحها، و�َصلََّمها  �صِ ]90اأ[ بع�صاكِرِه، ونازَل  الّنا�رس  امللُك  َفرحَل عنها 

لََّمها اإِليه على ماٍل �صاَنَعُه عليه.
َ

ٍج من اأَْبِرَجِتها، َف�ص
ْ
اأَمرٌي من االأَكراِد، كان يف ُبر

ِتهم، ف�صعى  ِتهم وُعدَّ ة يف ُقوَّ
َّ
وعاَد امللُك الّنا�رُس وَنَزَل على حلب، وبها االأُمراء الياروقي

ْنجار وياأَخَذ  �صِ ُه 
َ
ُيعطي اأَن  ُه على  الّنا�رِس، و�صاحَلَ ين وامللِك  الدِّ االأَمري ُطمان بنَي عماد 

حلب.

 من االأُمراِء واأَهِل البلِد، اإِاّل واأَعالُم امللِك الّنا�رِس على َقلعِة حلب؛ ف�صقَّ عليهم 
ْ
ومل يعلم

اأَخباِرهم، وكذلك  ِة من ذلك �صيٌء عظيٌم، وخافوا على 
َّ
الياروِقي ذلك، وجرى على 

َها يف اأَّياِم امللِك  َها قبَل ذلك، وحا�رسَ َلِد؛ الأَنَّ امللَك الّنا�رس، كان قد حا�رسَ
َ
على اأَهِل الب

ِحِهم، ما مل ُي�صاهْدُه من غرِيهم. ُ من ِقتاِلِهِم وُن�صْ الح؛ وراأَى امللُك النَّا�رسِ ال�صّ

ين  ين، وَوبََّخُه على ذلك؛ فقال لُه عماُد الدِّ ُم االأَحداِث اإىِل عماِد الدِّ  ُمَقدَّ
ُ

يِّ�س َّ
و�صعَد الر

وهو يف َقلعِة حلب مل يخرْج منها بعُد: فما فاَت �صيٌء.

الني، ُيرون بذلك ]90ب[ 
ّ

ون واالأَجناُد اأَجاجنَي الَغ�ص
ُّ
، وَجَمَع له احَلَلِبي

ُ
يِّ�س َّ

فا�ْصَتْهَزاأَ بِه الر

اإِىل اأَنَّه يغ�صُل فيها كاملخانيِث.

]املتقارب[  :
)((

وَعِمَل عوامُّ حلب فيه

ــْب ــَل ــاَر َقـــْلـــَعـــْة َح ــج ــْن ــصِ ــ� ـــرَتِوِبـــْعـــَت ِب ـــصْ ـــ� ــــٍع ُم ــــاِئ َعــــِدْمــــتُــــَك مــــن ب

ــــًة ــــْريَ ــــٍب َخ ــــَل ـــــَت عـــلـــى َح ـــــِريْ ـــِريَخ ـــَع ـــصْ ــا َخـــْريَـــَة الأَ� ــه ــَت ِب ــْخ ــصَ ــ� نَ

ي  )7)- َوَقفُت على ُن�صخٍة من كتاب )اجلمهرة( اأَ�صل اأَبي عبد اهلل، ابن خاَلَويه؛ وكانت ِلَعمِّ

))( البيتان يف زبدة احللب )/68 وبغية الطلب 860/8) بال ن�صبة. 
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ين، اأَبي غامِن، حممد بن هبة اهلل؛ من ُكُتب والِدِه رحمه اهلل. جمال الدِّ

عن  َيْخلو  ال  الأَنَّه  منه؛  ْنُت 
َ

ا�ْصَتْح�ص ما  َنْقَل  ُت 
ْ
اآَثر َجماعٍة،  �َصماَع  عليها  فوجدُت 

فائدٍة.

َحْمدان، على  بن   
ّ
احل�صن، علي اأَبي  ولِة،  الدَّ �صيِف  االأَمرِي  بخطِّ  عليها  َوَجدُت  َفِمّما 

اجلزِء االأَّول:

ِلِه اإِىل اآخِرِه، يف ليلِة اخلمي�ِس، النِّ�صِف من َرجب،  وَّ
اأْتُه على احُل�صني بن خاَلَويه، من اأَ

َ
َقر

د بن احل�صن بن دريد. اأَُه على حممَّ
َ
َ اأَنَُّه َقر

�صنَة �صبٍع وثالثني وثالثمئة؛ وذكر

ِه.  بن عبد اهلل، بخطِّ
ّ
ولِة، اأَبو احل�صن، علي وكتَب �َصيُف الدَّ

ولِة، اأَبي املَعايل، �رسيف: 74)- وعليِه بخطِّ ابِنِه �َصعِد الدَّ

ِلِه اإىِل  وَّ
ُه اهلل- من اأَ َقراأُْتُه على اأُ�صتاِذنا اأَبي عبد اهلل، احل�صني بن خاَلَويه النَّْحوّي- اأََعزَّ

ل، �صنة �صبعني وثالثمئة. وَّ
اآِخِرِه، وذلك ])9اأ[ يف �صهر ربيٍع االأَ

ِه؛ و�صلى اهلل على  ولِة اأَبي احل�صن؛ بخطِّ ولة، اأَبو املعايل، ابن �َصيف الدَّ وكتَب �َصعد الدَّ

ٍد واآله و�صلَّم. حممَّ

ِن، على َطريقِة ابن ُمْقَلة: 
ْ

ُه يف ِنهايِة احُل�ص 75)- وبخطِّ االأَمرِي اأَبي ِفرا�ٍس- رحمه اهلل- وَخطُّ

خم�صني  �صنة  َفر،  �صَ يف  خاَلَويه،  بن  احل�صني  اهلل،  عبد  اأَبي  على  الكتاَب  هذا  َقراأُت 

وثالثمئة.

وكتب احلارث بن �َصعيد بن َحْمدان.

:
)((

ولِة ديد اأَبي �صالح، وزير �َصعد الدَّ
َّ

76)- وبخطِّ ال�ص

و�صتِّني  ت�صٍع  �صنة  �َصّوال،  يف  اهلل؛  يََّدُه 
اأَ خاَلَويه،  بن  احل�صني  اهلل،  عبد  اأَبي  على  َقراأَُتُه 

وثالثمئة.

اإىل بغداد. زبدة احللب  ولة، فانف�صل عنه يف �صنة )7)هـ وم�صى  الدَّ ديد؛ وزر ل�صعد 
َّ

اأَبو �صالح بن نانا، امللّقب بال�ص  )((

.(7(/(
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ِدِه؛ وهلِل احلمُد وامِلنَُّة.
َ
ديد اأَبو �صالح، ِبي

َّ
وكتب ال�ص

؛ وكان �صاِعراً جُميداً، له َمدائح يف 
ّ
د بن عي�صى الّنامي الِعراقي 77)- وبخطِّ اأَبي احل�صن، حممَّ

:
)((

ل وَّ
َخُتُه على اجُلزِء االأَ

ْ
اًل؛ ما ُن�ص ولِة وغريِه، وكان ُلَغِويًّا فا�صِ �َصعد الدَّ

ديِع  وال�صَّ  ،
)4(

اخلاِزِع والُهذاِم   ،
)((

ليِت االإِ�صْ واملَْهِو   ،
)2(

ِت
ْ
ِمي الزَّ الَعَلِم  على  َقراأَُتُه 

 
 ،

)9(

ْوَذِب االأََمقِّ ، وال�صَّ
)8(

، واحلاِفِظ االأَ�َصقِّ
)7(

ِت الغاِنِظ
ْ
، واملُِقي

)6(
، والباذِّ الباِهِظ

)5(
ِع الّنا�صِ

والُعرا�ِس   ،
)(2(

اأِْو ال�صَّ واِل  والطُّ  ،
)(((

االأُْفنوِن ِط 
ْ
ب

ِّ
وال�ص ])9ب[   ،

)(0(
نني

ْ
الِعر جح 

َّ
وال�ص

بن  اأَحمد  بن  احُل�صني  النَّْحوّي،  اهلل  عبد  اأَبي   ،
)(4(

الُعْلوّي اجَلخيِف  ذي   ،
)(((

اأِْو
َّ

ال�ص

يَّدُه اهلل.
خاَلَويه، اأَ

ِه. ، بخطِّ
ّ
د بن عي�صى الّنامي العراقي وكتب حممَّ

ِه: - وعلى اجُلزِء الّثالث بخطِّ

، اأَبي عبد اهلل، احل�صني 
)(6(

، واالأَْرَوِع الَهْزهاِز
)(5(

 اجُلراِز
ِّ
ْخُتُه وقراأُتُه، على اللَّْوَذِعي

َ
َن�ص

ولة. بغية الطلب 0)/4744. ولة �رسيف بن �صيف الدَّ ، كان من �صعراء �صعد الدَّ
ّ
د بن عي�صى الّنامي الي�صكري العراقي ))( حممَّ

ميت: الوقور. )2( الزَّ

قيل. يف. واالإِ�صليت: ال�صَّ
َّ

))( املهو: ال�ص

يف القاطع.
َّ

)4( الُهذام اخلازع: ال�ص

ديع: اللب. والّنا�صع: اخلال�س، �صديد البيا�س. )5( ال�صَّ

)6( الباّذ: الغالب. والباهظ: الغالب اأَي�صًا.

)7( املقيت: احلافظ. والغانظ: املُجهد.

)8( االأَ�صّق: الطويل.

)9( ال�ّصوذب االأَمّق: كالهما مبعنى الطويل.

جح: املعتدل. والعرنني: االأَنف.
َّ

)0)( ال�ص

بط: نقي�س اجلعد. واالأُفنون: احلال.
َّ

)))( ال�ص

ق.
ْ
ب

َّ
و: ال�ص )2)( ال�ّصاأْ

ة.
َّ
اأو: النِّي

َّ
)))( ال�ص

وح.
ُّ
)4)( اجلخيف: الر

يف القاطع.
َّ

. واجُلراز: ال�ص
ّ
كي : الذَّ

ّ
)5)( اللَّْوَذعي

ايف. )6)( االأَْرَوع: اجلميل. والهزهاز: ال�صّ
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يََّدُه اهلل.
ابن خاَلَويه النَّْحوي، اأَ

.
ّ
َدَقة التَّنوخي د بن �صَ و�َصِمَع اأَبو احل�صني، اأَحمد بن حممَّ

، واحلمُد هلِل حقَّ َحْمِدِه.
ّ
د بن عي�صى الّنامي العراقي وكتَب حممَّ

ابع:
ّ
- وعلى اجُلزِء الر

 اخَلطيِب، والَعريِق االأَريِب؛ 
)2(

ِد، والَفتيِق
ِّ
ي

َّ
، والنَّ�صيِب ال�ص

)((
يِِّد

قراأُتُه على احَل�صيِب االأَ

يََّدُه اهلل.
اأَبي عبد اهلل، احل�صني بن خاَلَويه النَّْحوّي، اأَ

ِه. ، ِبَخطِّ
ّ
د بن عي�صى الّنامي العراقي وكتب حممَّ

- وعلى اجُلزِء اخلام�س:

 ،
)5(

املا�صي  
ِّ
م واخِل�صَ  ،

)4(
اخَلال�ِس والنِّقاِب   ،

)((
املُ�صا�ِس اللُّباِب  على  قراأُتُه 

امِلْنهاِج،  والَعَلِم   ،
)8(

الباِذِخ ْوِد  والطَّ  ،
)7(

ال�ّصاِمِخ والرُبِْت   ،
)6(

القا�صي  
ِّ
م

َ
ي وال�صِّ

الِق 
ْ

وامِل�ص  ،
)(0(

احَلْذحاِذ واجَلْحجاِح   ،
)9(

الَعجاِج �ِس  والَقَلمَّ الَوّهاج،  والنِّرْبا�ِس 

 
يََّدُه اهلل.

، اأبي عبد اهلل، ]92اأ[ احُل�صني بن اأَحمد بن َخاَلَويه النَّْحوّي، اأَ
)(((

االأُ�ْصتاِذ

ِه، وهلل احلمُد. د بن عي�صى الّنامي العراقي، بخطِّ وكتب حممَّ

ابع:
ّ

- وعلى اآخر اجلزِء ال�ص

يِّد: القوّي.
))( االأَ

)2( رجٌل فتيق اللِّ�صان: حديُدُه.

))( املُ�صا�س: اخلال�س.

)4( النِّقاب: العاّلمة. اخَلال�س: اخلال�س.

يف. واملا�صي: القاطع.
َّ

: ال�ص
ّ
م )5( اخِل�صَ

: ال�صلب ال�ّصديد.
ّ
م

َ
ي )6( ال�صِّ

)7( الرُبْت: الّدليل املاهر.

ود: اجلبل. والباذخ: العايل. )8( الطَّ

�س: البحر. )9( الَقَلمَّ

د. واحلذحاذ: ال�رّسيع.
ِّ
ي

َّ
)0)( اجلحجاح: ال�ص

الق: البليغ. 
ْ

)))( امِل�ص
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 ،
)((

ِل احُلوَّ ليِل  واخَلْن�صَ  ،
)2(

ِق
ْ
اخِلر حان 

ِّ
والتَّي  ،

)((
ْلِق الطَّ ِحيان  االأُ�صْ على  قراأُتُه 

ِم 
ْ
والَقر  ،

)5(
الُقْدمو�س واملاِجِد   ،

)4(
الِعْتي�س ْعبوِب 

َ
والي ِل،  االأَْف�صَ والُقلَِّب 

 

اِم 
ّ

�ص
َ
والب  ،

)9(
اجَلموِم ِدِر 

َّ
وال�ص  ،

)8(
الَهموِم َذِم 

ْ
والَقَلي  ،

)7(
ِح ْح�صَ ال�صَّ  

ِّ
واحُلذاقي  ،

)6(
ِح االأَْف�صَ

يََّدُه 
، اأَبي عبد اهلل، االأُ�صتاِذ ابن خاَلَويه النَّْحوي، اأَ

)(((
ْهلوِل ِب الزُّ

َ
، ذي احَل�ص

)(0(
هلوِل

ُ
الب

اهلل.

.
ّ
د بن عي�صى الّنامي العراقي وكتب حممَّ

- وعلى اآخِر الّثامِن:

 ،
)(4(

نيِع
َّ

ال�ص واالأَْرَوِع   ،
)(((

امِلْدَرِه والَو�صيم   ،
)(2(

االأَْنَوِه ميِم  ال�صَّ على  قراأُتُه 
 

ِر واملَُنفِّ  ،
)(6(

امِلْجذاَمِة  
ِّ
والُعْمقي  ،

)(5(
الَعاّلمِة َويِّ  والطُّ ديِع، 

َ
الب والَفِطِن 

 
َدِع 

ْ
َمي

َّ
ِم، وال�ص

ِّ
ا�ِس املَُتَكر

ّ
ِم، والَفي مِّ م�صاِم املُ�صَ ، وال�صَّ

)(8(
، والَغماِم الَكَنْهَوِر

)(7(
املَُغ�ْصِمِر

ّوا�ِس، االأُ�صتاِذ الكرمي، واملاجِد الَعظيِم، َبْحِر الُعلوِم، وُقْطِب 
َّ
فا�ِس، والَفقيه الر الَف�صْ

مح.
َّ

لق: ال�ص ))( االأُ�صحيان: امل�صيء. والطَّ

ق: الكرمي.
ْ
حان: النَّ�صيط. واخِلر

ّ
)2( التَّي

ل: القوّي. خم. واحُلوَّ ))( اخلن�صليل: ال�صَّ

ار.
ّ
يع. والعتي�س: اجلب )4( اليعبوب: الفر�س ال�رسَّ

)5( القدمو�س: العظيم.

د.
ِّ
ي

َّ
م: ال�ص

ْ
)6( الَقر

ح�صح: اخلطيب البليغ. : الف�صيح. وال�صَّ
ّ
)7( احُلذاقي

)8( القليذم: البئر الغزيرة. الهموم: البئر الكثرية املاء.

ِدُر: البحر. واجَلموم: البئر الكثرية املاء.
َّ

)9( ال�ص

د اجلامع لكّل خرٍي.
ِّ
ي

َّ
هلول: ال�ص

ُ
)0)( الب

هلول: االأَمل�س. )))( الزُّ

)2)( االأَْنَوه: االأَرفع.

يف.  د ال�رسَّ
ِّ
ي

َّ
)))( امِلْدَره: ال�ص

نيع: الطويل املرتفع.
َّ

جاع. وال�ص )4)( االأَروع: ال�صُّ

َوَي: البئر. )5)( الطُّ

جل لكالِمِه َغْوٌر. واملجذامة: القاطع لالأمور، الفي�صل.
َّ
: الر

ّ
)6)( الُعْمقي

)7)( املَُنّفر: القا�صي بالغلبة. واملغ�صمر: القاهر.

حاب. 
َّ

)8)( الَكَنْهَور: املتاكم من ال�ص
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يَّدُه اهلل.
النُّجوِم، ]92ب[ اأَبي عبد اهلل، احل�صني بن اأَحمد بن خاَلَويه النَّْحوّي، اأَ

ِه. ، بخطِّ
ّ
د بن عي�صى الّنامي العراقي وكتَب حممَّ

- وعلى اآخر الّتا�صِع:

، واملُباَرِك النَّجيِح، 
)((

، والَفتيِق الَف�صيِح
)2(

نَِّق ، واالأَ�ْصَو�ِس الَع�صَ
)((

ِق
ِّ
قراأُتُه على اخلاِذِم املَُطب

والُعباِب   ،
)7(

النَُّقاخ واملَْوِرِد   ،
)6(

ماِخ الزِّ اِمِق 
ّ

ال�ص  ،
)5(

ِّ
املَُمر وامِلْجَلِز   ،

)4(

ِّ
االأََغر اهوِر 

ّ
وال�ص

، وُمْنَتهى االأََمِل، وُمْلقى 
)9( ِ الَع�رسْ هِر، وُيوِح  الدَّ ، والّنامو�ِس االأَماِن، �َصْم�ِس 

)8(
ناِن ال�صُّ

يََّده اهلل.
د اأَبي عبد اهلل، احُل�صني بن خاَلَويِه، اأَ

ِّ
ي

َّ
ِرحاِل االإِِبِل، ال�ص

ِه. ، بخطِّ
ّ
د بن عي�صى الّنامي العراقي وكتب حممَّ

- وعلى اآخر اجلزِء العا�رِس:

 ،
)(2(

ِث
ْ
ياِب اللَّي ، وال�صُّ

)(((
ِث

ْ
باِب الَغي

َّ
، والر

)(0(
ميِق

َّ
يِد ال�ص د العريِق، واملُطَّ

ِّ
ي

َّ
قراأُتُه على ال�ص

ْوِد االأَْيَهِم، واملَُعّلى  ِم، والطَّ ِ �ِس اخِل�رسْ ، والَقَلمَّ
)(4(

 الفاِئ�ِس
ِّ
، والِغَطم

)(((
واملُغاِلِث اجلاِه�ِس

، وَبْدِر احِلْلِم، و�َصْم�ِس الِعْلِم، وَفذِّ  ِ هِر، وواِحِد الَع�رسْ ِة الدَّ
َّ
احلاِئِز، واحَلرْبِ املُناجِز، وُغر

يف القاطع املف�صل.
َّ

ق: ال�ص
ِّ
))( اخلاذم: القاطع. واملََطب

نَّق: الّطويل. ر العني. والَع�صَ )2( االأَ�صو�س: الّناظر مبوؤخَّ

))( الفتيق: احلديد اللِّ�صان.

اهور: القمر.
ّ

)4( ال�ص

ُه.
َّ
ن من ذَنبها، ثم ُيوتد قدميه يف االأَر�س لئاّل جتر عبة، فيتمكَّ ْكرَة ال�صَّ

َ
ل الب : الرجل الذي يتغفَّ

ّ
)5( املجلز: احلازم. واملَُمر

موخ. ماخ: ال�صَّ )6( الزِّ

)7( النُّقاخ: العذب.

ق.
ّ
نان: املتفر )8( ال�صُّ

وح: ال�ّصم�س.
ُ
)9( الي

ميق: اجلبل العايل. 
َّ

)0)( املّطيد ال�ص

حاب االأَبي�س. 
ّ

باب: ال�ص
ّ
)))( الر

ميم. د ال�صَّ
ّ
ي

َّ
ياب: ال�ص )2)( ال�صُّ

)))( املغالث: املقاتل. واجلاه�س: حديد النَّف�س.

: البحر العظيم.
ّ
)4)( الِغَطم
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ِد الّنا�ِس، 
ِّ
ا�س، و�َصي

َ
، واِحِد الب

)((
َِة االأَّياِم،واملاَلِذ املَْوِئِل، واملَعاِذ املَْعِقِل ])9اأ[ االأَناِم، وُع�رسْ

يََّدُه اهلل.
االأُ�صتاذ اأَبي عبد اهلل، ابن خاَلَويه النَّْحوّي، اأَ

ِه. د بن عي�صى الّنامي، بخطِّ وكتَب حممَّ

ل احلادي ع�رس: وَّ
- وعلى اأَ

 
ِّ
، والنِّطا�صي ذِّ

َ
، والغاِلِب الب ِل، والواِحِد الَفذِّ وَّ

ْدِر االأَ ، وال�صَّ
)2(

ِل ِب امِلْق�صَ قراأُتُه على الَع�صْ

اِن  ِت، ول�صِ
ْ
 واملَي

ِّ
باِح احَلي َلِة االإِمْياِن، وِم�صْ

ْ
ماِن، وِقب ِد الزَّ

ِّ
، �َصي

)4(
ّفاِع االأَْرَفِغ ، والدُّ

)((
ِغ امِلْن�صَ

يََّدُه اهلل.
ِت، االأُ�صتاِذ اأبي عبد اهلل، احُل�صني بن خاَلَويه النَّْحوّي، اأَ

ْ
ي
َ
اأَهِل الب

ِه. ، بخطِّ
ّ
د بن عي�صى الّنامي العراقي وكتب حممَّ

ل: وَّ
- وقراأُت يف املجلَّد االأَ

 
)5(

ع�رسة واثنتا  ِمئتان  َوَرِقها:  َعَدُد  ُجْزءاً،  َع�رَسَ  اأََحَد  وهو  املَُجلَِّد،  هذا  ِخ 
ْ

ِبَن�ص َبَداأُْت 

�صنة  االأُوىل،  ُجمادى  من  َخَلْوَن  ٍع 
ْ
ب

َ
ِل�ص اجلمعِة،  يوم  بحلب،  )اجلمهرة(  من  ورقٍة، 

�َصبعني وثالثمئة.

َنة.
َّ

واأَمْتَْمُتُه بها يوم اخلمي�ِس، لثالِث لياٍل َخَلْوَن من َرَجب، من هذه ال�ص

يوم  ابن خالويه؛ يف  اأَبي عبد اهلل،  االأَوحِد  يخ  ال�صَّ بالِقراءِة والتَّ�صحيِح، على  وَبداأُت 

واأَبو عدنان-  َنِة؛ 
َّ

ال�ص االأوىل، من هذه  ْت من ُجمادى 
َ
َبِقي ليلًة  الثَّالثاِء، الْثَنتي ع�رسة 

ابني- َي�صمُع.

َنِة، ومل 
َّ

واأمَتمُت القراءَة يوَم اجُلمعِة، الإِحدى ع�رسة ليلًة َخَلت من َرَجب، من هذه ال�ص

يََّدُه اهلل.
ٍد ما اأَراَدُه، اأَ

َ
َتُُّه و�َصاأَلُت عنه، وَكتبُت يف ُجزٍء ُمْفر

مَيْ�ِس ])9ب[ ُم�ْصِكٌل اإاِل ا�ْصَتْثب

))( املعاذ: امللجاأ. واملعقل: يف االأَ�صل: املعفل -بالفاء- ت�صحيف.

يف. واملق�صل: القاطع.
َّ

)2( الع�صب: ال�ص

بيب. واملن�صغ: امللّقن. ))( النَّطا�صي: الطَّ

يل. واالأَرفغ: االأَخ�صب.
َّ

ّفاع: ال�ص )4( الدُّ

)5( يف االأَ�صل: واثنا ع�رسة!
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وَكَتَب ُعبيد اهلل بن اإِبراهيم بن اأَبي َعدنان.

وعليه بخطِّ ابن خاَلَويه:

دي َوَوَلدي، اأَبو من�صور، ُعبيد اهلل بن اإِبراهيم بن اأَبي عدنان، اأَدام اهلُل 
ِّ
، �َصي

َّ
َدَق وَبر �صَ

ِدِه، ال�ُصلَّْت.
َ
ُه ِبي

َ
ُه وَزَبر

َ
ُه؛ يف جميِع ما َذَكر ِعزَّ

ِدِه.
َ
وكتَب احُل�صني بن خاَلَويه ِبي

- وعلى املجلَِّد الّثان، يف اأَثناِئِه:

َنقلُت هذا املجلَّد من )اجلمهرة( وَعَدُدُه ِمئتان وَخم�صون ورقًة، بحلب؛ ومَتَّْمُت القراءَة 

يِخ اجلليِل االأَْوَحِد، اأَبي عبد اهلل، احل�صني بن خاَلَويه النَّْحوّي، اأَداَم  حيَح على ال�صَّ والت�صَّ

ُه، يف يوِم اخلمي�ِس، ِلثمان لياٍل َبقنَي من �صهر رم�صان، �صنة �صبعني وثالثمئة؛  اهلل ِعزَّ

واأَبو عدنان َي�صمُع.

وكتَب ُعبيد اهلُل بن اإِبراهيم بن اأَبي عدنان.

.
)((

78)- وكانت َوفاُة اأَبي عبد اهلل، ابن خاَلَويه، بحلب، يف �صنة �صبعني وثالثمئة

ِة موا�صِع كذلك، فقد كانت بعد هذا الّتاريخ. فاإِنَّني نقلُت وفاته من ِعدَّ

- وبخطِّ عي�صى بن َن�صطور�س الكاتب:

خاَلَويه،  ابن  اهلل،  عبد  اأَبي  االأُ�صتاِذ  على  )اجلمهرة(  من  اجلزء  هذا  يف  ما  جميَع  قراأَ 

ُه: عي�صى بن َن�صطور�س الكاتب، وذلك بحلب، يف �صعبان، من �صنة ِت�صٍع  زَّ اأَداَم اهلُل ِعِ

و�صبعني وثالثمئة.

ُز.
َ
 َنباٌت ُيْخَتب

)2(
79)- ]94اأ[ .............

واة )/24) والوايف بالوفيات 2)/)2) وبغية الوعاة )/529. ويف معجم االأُدباء 
ُّ
))( كذا يف وفيات االأَعيان 78/2) واإِنباه الر

)/0)0): �صنة )7). ويف ل�صان امليزان )/40): �صنة )7) اأَو التي قبلها.

)2( هنا خرٌم ال اأَقل من ورقة؛ وفيها من امل�صكالت التي علَّقها نا�صخ اجلمهرة- ُعبيد اهلل بن اإِبراهيم بن اأَبي عدنان- عن 

ابن خالويه.
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وُب: 
ُ
ْعب والدُّ ْهَلُة. 

َّ
ال�ص االأَر�ُس  وُب: 

ُ
ْعب والدُّ ِل. 

ْ
واخَلي الّنا�ِس  من  النَّ�صيُط  وُب: 

ُ
ْعب والدُّ

النَّْمُل االأَ�ْصَوُد.

]الب�صيط[  :
)((

ريق واأَن�صَد �صاهداً يف الطَّ

َمــْكــذوُب الَعْي�ِص  ــواِل  ــَط ِب ـــِرٍئ  اْم ــلُّ  ــــــاَم َمــغــلــوُبُك يّ
َوُكــــلُّ َمـــن غــالَــَب الأَ

ــاَمــتـُـُهــْم �ــصَ ــْت  ــالَ ط واإِْن   
ٍّ
ـــي َح ِّ ُدْعــبُــوُبوُكـــلُّ  ــرصَّ ــ� ــُم يف ال ــُه ــُق ــِري َط يَــْومــاً 

ِه: 80)- وِبَخطِّ

َلُة.
ْ
ي ُة، ثم الَف�صِ ْطُن، ثم الَفِخُذ، ثم الِعْتَ

َ
ْعُب، ثم الَقبيلُة، ثم الَعماَرُة، ثم الب لٌة: ال�صَّ اأَ

ْ
َم�ص

 َمْنِزَلهم، َمو�صٌع 
ُّ
ا احَلي  يف ذلك، واإِنَّ

ُّ
ة؛ وال ُيَعدُّ احَلي

َّ
ِة: االأُْرِبي ومنهم َمن َيجعُل بعد الِعْتَ

وَن فيه.
َ
َيْحي

َخِة:
ْ

)8)- على ظهِر بع�ِس االأَجزاِء، بخطِّ كاتِب النُّ�ص

، يف َعِقِب َمَطٍر، 
)2(

قال اأَبو بكر- يعني ابن ُدَرْيد -: قال يون�س: َذَهبنا اإِىل اأَبي َمْهِديََّة

�رسِة، و�َصّماُه: َجّناحًا؛ َفُقْلنا لُه: 
َ
تًا يف ظاِهِر ِخْنِدِف الب

ْ
َن�صاأَُلُه عن حاِله؛ وكان قد َبنى َبي

]الرجز[  :
)((

كيَف اأَنَت يا اأَبا َمْهِديََّة؟ فقال

ــــــّزا اْرتَ مـــا  اإِذا  ـــاٍح  ـــنّ ـــَج ِب ـــدي  ـــْه َع

ــــّزا نَ ــــاً  ــــراب تُ ـــــُح  يْ الـــــرِّ واأَْذَرِت 

ـــاأَّزا اْرَم ومــا  ْيِه  ُتْ�صِ ــْوَف  �ــصَ اأَْن  ]94ب[ 

ومنتهى   (24/( الهذليني  وديوان   578/2 الهذليني  اأَ�صعار  �رسح  الهذيّل، يف  الكلب  اأُخت عمرو ذي  والبيتان جلنوب   )((

الطلب )/04). وهما يف َمن ا�صمه عمرو من ال�صعراء 6) لعمٍرو ذي الكلب. وكذا االأَول يف معجم ال�صعراء 27. ويف 

الكلب. ويف حما�صة  ذي  عمرو  اأُخت  لريطة   (5(/22 واالأَغان   242/2 املخطوطات(  نوادر  )�صمن  املغتالني  اأَ�صماء 

البحتي 00/2) لعمرة اأُخت عمرو ذي الكلب.

النَّا�س منه اللُّغة، ونقلوها عنه، وكان به  اأَعرابي من باهلة، دخل احلوا�رس، وا�صتفاد  اأَفار بن لقيط،  اأَبو مهديَّة: ا�صمه   )2(

واة 76/4).
ُّ
بيدي 57) واإنباه الر . الفهر�صت 52 وطبقات الزُّ

ٍّ
عار�ٌس من م�س

: زال عن مكانه. واالأَهرة: متاع البيت. ي 66). وارماأَزَّ
ّ
))( ال�صطران 4 - 5 بال ن�صبة، يف الف�صول والغايات للمعر
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ــــــّزا ــــٍر لَ ــــْخ ــــ�ــــصَ ـــــــزَّ ِب ــــــا لُ كــــــاأَنَّ

ــّزا ـــ ـــ ــــراً وبَ ـــــ ـــــــُن بَــْيـــــٍت اأََه اأْحـــ�ـــصَ

ٌق!
َّ
ر وما كاَن يف البيِت اإِاّل َح�صرٌي خُمَ

َخِة:
ْ

)8)- وعلى ظهِر ُجزٍء اآخر، بخطِّ كاتب النُّ�ص

الُقراآن: يف  جاَء  وكذلك  الكذِب؛  َمو�صِع  يف  ُي�صتعمُل  الكالِم،  اأَكرِث  يف  ْعُم:  الزَّ

}]التغابن: 7[ وما اأَ�صبه ذلك.  } 

يُة بن  مَّ
اأُ مني؛ قال  دِق، وقد جاَء ذلك يف �صعِر املُتقدِّ ا ا�صُتعمل َمو�صَع احلقِّ وال�صِّ وُرمبَّ

:
)((

ُلها وَّ
ْلِت- وُيقال: هو للّنابغِة اجَلْعدّي- يف الق�صيدِة التي اأَ اأَبي ال�صَّ

]املن�رسح[  

لَـــــُه يـــــَك 
َ

�ـــــرص ل  هلِل  ــــــُد  ــــــْم ــمــااحَل ــَل َظ ـــُه  َفـــنَـــْفـــ�ـــصَ يَــُقــْلــهــا  مل  ـــــْن  َم

ْن اإِ ْهـــِلـــَك  بـــاأَ  ْ َ
اْرَكـــــن ــَل:  ــي ق ـــــوِدَي  َزَعــمــانُ مـــا  ــصِ  ــا� ــنّ ــل ل ـــــوٍف  ُم اهللَ  َن 

دِق. فهذا على احلقِّ وال�صِّ

)8)- وحتَته بخطِّ الكاتِب:

ٌم؛ ومل َيقولوا: �صاِئٌم.
ْ
ي وُمها �َصْومًا، َفهو ُم�صِ

ُ
َتُه: اإِذا َرعاها؛ َي�ص

َ
ي ُجُل ما�صِ

َّ
�صاَم الر

وَمٌة. جاَء على غري القيا�س.
ُ

ُة �صاِئَمٌة، ومل َيقولوا: َم�ص
َ
ي واملا�صِ

- وحتَته بخطِّ اأَبي عبد اهلل، ابن خاَلَويه:

)2(
..............

]الب�صيط[ 84)- ]95اأ[ 

ــّواً عــن ِو�ــصــاِلــُكــُم ــُل ــــْوُت �ــصُ ــيوَقـــد َرَج ــن ــْي ــواِت ــاً يُ ــب ــْل ــــُه َق ــا َوَجـــــــْدُت لَ ــم َف

لت 489-490. وديوان النابغة اجلعدي 47) و 50).  ة بن اأَبي ال�صَّ
ّ
))( ديوان اأُمي

)2( خرٌم ذهب مبا كتبه ابن خالويه، ولعله ال يتجاوز الورقة. 
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ـــــــُم ُك ـــبَـــقـــايـــا مـــــاِء ُودِّ ُّ�ــــصــــاً ِب َ
تَــــرب

ــي))( ْويــن ُ
ــر َف ـــمٍّ  َج اإىِل  ــَل  ــْي ــِب �ــصَ ل  اإِْذ 

ـــَدٍة ـــْوِج ــُت َعــلــيــكــُم بــعــَد َم ــْب ــتَ ـــا َع ْنَِوم بالطِّ لْــِو  الــدَّ ـــاَق  حَل ــْيــُت  َخــ�ــصِ حــتـّـى 

يَ�ْصَغُلُكْم ــَك  ــْل املِ نَّ  ــــاأَ ِب ــْمــُت  َعــِل ــو  املَ�صاكِنول املـَـْر�ــصــى  ــــُم  ُك ُودِّ اأَْهــــِل  عــن 

ــُم ــُك ــُروَم ُك ــحــو  َيْ اأَْن   
َ
َربِّــــي البَ�صاتِنَدَعـــــْوُت  يف  َغـــــْوراً  املــــاَء  ــَل  ــَع ــْج ويَ

ــوى ُفــِتــنــوا ــَه ــال ــاً ب ــص ــا� ـــــُت اأُن يْ
ــوِنفــقــد راأَ ــت ــْف َم ـــاِل  ـــامل ب ــــــْروٍة  ثَ ــــذي  َك ول 

َم�ْصَغَلٌة الَعْقِل  ذي  من  يَْح�ُصُن  ــاروِنولي�َص  ق ُمــْلــُك  ديٍق  �صَ اأَو  �صاِحٍب  عن 

ـــٍة ـــبَ ـــاتَ ـــع ُم اأُوىل  ـــُم  ـــك ل فاأَ�ْصكويناأَهــــــــــِذِه  اأَو  َعْتبي  ــقِّ  احَل اإِىل  فا�ْصكوا 

اإِذا الـــِوداِد  َعــْهــٍد يف  ــُد  ــدي جَتْ َمــْدفــوِنوالــَعــْتــُب  الَقْلِب  يف  َدَخـــٍل  عن  ـــاأِْت  يَ مل 

ــٌة ــبَ ــعــاتَ ُم ــغــى  ــْل تُ اأَن  اهلل  َقــ�ــصــى  ـــو  ــَف مــو�ــصــى َعـــْتـــَب هــــاروِنول ــلَّ ــَك َـــا تَ مل

 من
َ
ــنــي ــرِبُ ِلــْلــبـَـْلــوى َعــَرتْ ــصْ ــوَف اأَ� ــصَ النُّوِنو� ذي   َ ْ

ــرب �ــصَ ُجــْهــدي  ِة  ــرَّ ــَع َ امل اأَهـــِل 

ولـَـُهــْم ــهــا  ــرْصاَف اأَ� ِبها  اأَُذمُّ  ول  يُ�صافيني]95ب[   
ٍّ
ـــــي ِذمِّ ُكــــلِّ  ــن  م ــــــْرُت  َذَك

ــــُم ــــُك اأَُذمُّ اإِْن  مـــا  ِمـــْنـــُهـــُم  ــــُم  ــــتُ ـــْلـــُغـــرِّ املـَــيـــاِمـــْنِواأنْ مُّ ِل اأَنـّـــــى ومـــا الــــــذَّ

ــوا ــَرف َع اإِذا  ـــْومـــاً  َق ــا  ــه ِب اأَُذمُّ  ــكــْن  ــبُّــوينل ــهــا و�ــصَ ــْن ْعـــَر�ـــصـــوا َع ــبــي اأَ َمــنــاِق

ــُه لَ تـَــــزاُل  ــــوٍم ل  يَ ُتا�ِصْينيوالــَفــْتــُح يف كـــلِّ  ل  اإِْذ  تـُـ�ــصــاِبــُحــنــي  ـــٌل  ُر�ـــصْ

عن يَ�ْصاأَُل  ــوُل  َــاأْم امل ــِة  ولَ الــدَّ ــنــيوُمْرتَ�صى  ــراعــي ــا تُ ــي ــْل ــُع ـــُه ال ـــتُ ـــمَّ حــــايل وِه

ـــــٌد ـــُكـــُم اأََح ـــْن ــــــاين ِم ـــــُم مـــا اأَت ـــــتُ يُــرائــْيــنــيواأَنْ اأَو  ِودادي  ــاَء  ــف ــصَ � يَـــرى 

َجْفوتَُكْم ا�ْصتَْوَجْبُت  ِبَ  �ِصْعري  يُْحِظينيَفَلْيَت  ِخــْلــُت  لََديُكْم  َمــديــٍح  �ِصوى 

ــاً ــُرم ـــطُّ يل ُج ــْم َق ــك ــي ل ـــُت اإِ ـــَرْف جُتـــــازوينومـــا َع اأَْن  َعــلــيــِه  ـــِحـــقَّ  ـــتَ ـــصْ فـــاأَ�

ــنَــُكــُم ــاُخــ�ــرْصو وبَــْي ــن ــُت بَـــْنَ َف ــاَرْك ــص ــاأْمــوِن� ـــِن الــَغــْيــِب َم ــْعــَل اأَم يف املَـــْدَح ِف

لُّغ بالقليل من العي�س.
َ
))( التَّرَبُّ�س: التَّب
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�َصبََّهُه ــاِق  الــطَّ ــاِب  ب ُح�ْصَن  ــٍف  وِنَكــوا�ــصِ
ْ

َجــــر ــَن  ــصْ ــ� ُح ــٍه  ــْب ــ�ــصَ ِب ــْد  ــاِع ــب يُ ومل 

ـــٍل َرُج يف  الـــُغـــْنِ  ـــلُّ  ُك واهلِل  ـــْنُ  ـــُغ ويَْع�صينيوال ــهــوى  يَ ـــذي  ال يف  اأُِطــْيــُعــُه 

َجرى اإيلَّ  َتْ�صوا  مل  حَن  َفَلْيتَُكْم  اطِن]96اأ[  كال�صَّ ـــٌل  َوُر�ـــصْ ــوؤاٌل  �ــصُ ِمــْنــكــْم 

لها ـــــاإِنَّ  ف نْــيــا  الــدُّ يف  اهللُ  ـــــاَرَك  ب ــِنل  ي ــدِّ ــِل وال ــْق ــَع ــاِد ال ــ�ــص ــًا يف َف ــُغ ــْل ــَغ تَ

بـَـَلــَغــْت ــًة  ــَغ ــْل بُ ِمنها  ــــْرُء  َ امل َحـــوى  الــَفــراعــِناإِذا   ِ
ْ

ِكـــــرب اإىِل  ــوَّ  ــُم ــصُّ ــ� ال ــــِه  ِب

ــْم ــُك ــتُ ــانَ ــْت اأَم ــحَّ ــُم �ــصَ ــُك ــوِل ــُق ـــن ُع ِوِم
ْ

اِهــــن
َ

ـــــواِع الــــرب ـــــاأَنْ ـــــــاِم ِب ن ــَد الأَ ــن ع

ِبها َمنا�صِ ــن  ع ـــْت  ـــانَ اأَب ــــٍد  جَمْ ــــروُع  ــِن تَــْكــويــِنُف ــصْ ــ� ــن ُح ــْت م ــتَ ــبَ ــٌة ثَ ــانَ ــك َم

ـــُه ـــُق ـــْرُم ــــــــاََن تَ يَّ
ـــٌر اأَ ـــاِه ـــُكـــْم ب َمْقروِنَفـــُكـــلُّ اخُلْلِق  ِبُح�ْصِن  َخْلٍق  ُح�ْصِن  من 

ً
نُهى ــاَل  ــب ِج ـــاً  ـــدان بْ

اأَ تـَــَر  الَعرانِنفا�ْصتَْجِلِهْم  �ُصمَّ  الــنَّــدى  يف  الـــَورى  وا  بـَــذُّ

بْــُلــُغــُه ــُت اأَ ــصْ ــ� ــٍل لَ ــ�ــصْ ــَف ــدوين ِب و�صانوينتَــَغــمَّ ُوّداً  ــوا  ــَذل ــتَ ابْ مِبــا  ــراً  ــْك ــصُ �

ـــْم ـــُك ـــبُ ــي مــا اأُداِع ــب ــْل ــــاَء َق ــــبّ ــا اأَِح ــي موِن))(َف َم�صْ الَقْلِب  يف  َهــوًى  ِلَفْرِط  اإلّ 

َمن ـــــُب  داِع اأُ الأُوىل   
َ
عـــاَدِتـــي ــَك  ــل يَْعنينيوِت َحــــــّواَء  ــي  ــن بَ دوَن  ــــــواُه  اأْه

لـَـُهــْم نَّ  فــــاإِ ــاً  ــْرف َط ــْم  ــِه ِب ْحـــُت  َ َ
�ـــرص احــناإِذا  ـــــاَق الــ�ــرصَّ جـــاِل واأَْخ ــَق الـــرِّ ــْل َخ

ــٌل َرُج ِبها  ــاٍد  ج اأَبـــا  ـــاَد  اأَج اإِذا  دوين))(]96ب[  ـــريـــِرِه  َتْ يف  ــَة  ــَل ــْق ُم ابـــُن  قـــال: 

وَهــْل ــال:  ق ْعِر  ال�صِّ مِبَــقــاِل  ــذى  َه مِبَـــوزوِنواإِْن  �ِصْعٍر  يف  الَقْي�ِص  اْمـــُروؤُ  ــاَء  ج

اأَرى لَ�ْصُت  قــال:  يَوماً  النَْحَو  َقــرا  ــوِنواإْن  ــح ــْل َ َم ْ
ــِه َكـــامـــاً َغــــر ــَويْ ــبَ ــْي ــصِ ــ� ِل

ـــا اأَب اإِنَّ  قـــال:  ــٍه  ــقــي َف ــَد  عــن بـــاَت  ــــِناأَو  ــــاَن َدْهــــِريّــــاً ِبـــا ِديْ َحــِنــْيــَفــٍة ك

�ِصوى احِل�صاُب  قــال:  حا�ِصباً  بَــدا  واويـــِنواإِْن  ــٍط اأَْهــــُل الـــدَّ ــَل ــن َغ ـــاَن م ــا ك م

))( فوق »م�صمون« بخّط ابن العدمي: مكنون.

ز. )2( فوق »بها« بخّط ابن العدمي: بهم. واأَبا جاد: اأَبجد َهوَّ
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ـــــاِدَرٍة ن يْـــــــراِد  اإِ يف  تَــَغــْلــَغــَل  ــوِنواإِْن  ــان ــك ِب ُّــــــوٍز  َت ــِف  ِنــ�ــصْ ــــــاَك يف  اأَت

ــِه ــِزِل ــْن َم ُجــــــْدراِن  يف  �ــَص  تَــَفــرَّ ِبتَْح�صِنواإِْن   ٍ ــرصْ ــ� ِم  
ْ
َهــَرَمــي يف  يَــْقــ�ــصِ  مل 

ــا ــم ــاَءُه ــن ِب الـــبـــاين  يـَـــْرَفــــِع  َتْكينيوقـــــال: مل  ــــــواِل  الأَم ــن  م ـــْن  ُيَـــكَّ مل  اإِْذ 

ــُه ــَل َف ــــُه  ــــانَ ُدّك �ــصــاِمــٌن  ـــــى  اأَت ِواإِْن 
ْ

ــن ــْرِن ــِع ٍ وتـَـْقــلــيــ�ــٌص ِب
ْ

ــْخــويــ�ــُص َعــــن تَ

ــَن يف ــمَّ ُــ�ــصَ ـــَع امل بْ ـــرَّ ــــاأَنَّ لـــُه ال ــى ك ِفَل�ْصطِنحــتّ يف  ــــٍع  َربْ كــلِّ  اأَو  ــَق  ــصْ ــ� ِدَم

لُه ــتـَـبــاَن  ا�ــصْ ــْرِم  ــَك ال �ــصــاِمــُن  ـــاَءُه  ج ْريِناأو  ِل�صِ ِكــ�ــرصى  مــن  الــتَــَمــلُّــِك  بَـــْذُخ 

َمنُُه تَ�صْ ِجْئَت  قد  ما  تَْعِرُف  وقال:  ــمــِن]97اأ[  ــْث تَ ـــصِ  ـــ� ُرْخ َغـــلَّـــِتـــِه يف  ــــــْدُر  وَق

ــُه ــنَ ــمِّ ــصَ ــ� يُ اأْن  ـــُه  ـــْن ِم ـــاَم  �ـــص ــــا  َجــْيــُحــوِنكــــاأَنَّ ــاَء  ــق ــصْ اأَ� ْو  اأَ ــَة  ــَل ِدْج ــاَء  ــق ــصْ اأَ�

ـــِدِه يَ يف  ــُص  ــاأْ� ــَف وال ــُه  ــَل ــْق َح ـــى  اأَت َزيـْــتـُــوِنواإِْن  ــِع  ــْل َق اأَو  ــهــا  ِب ـــْوٍك  �ـــصَ ــِع  ــْل ــَق ِل

قد املُــَهــلَّــِب  ــن  ب يـَــزيـــَد  اأَنَّ  ــَت  ــْن ــنَ ))(َظ ِ
ْ

ــــن ــــُزوِب ـــاًل ِب ـــت ــــى اخَلــــــواِرَج خُمْ اأَت

ــَرحــاً َم اأَْرجــاِئــهــا  يف  جـــاَل  اإِذا  ـــْنِحــتّــى  ـــتِّ ـــَن الــــَكــــْرِم وال َِّة ب َــــ�ــــرصَ ـــَن امل م

وَمــْن ــال:  ق الــنّــاطــوِر،  َخْيَمِة  يف  ــاَل  ــِه بــن طــولــوِنوق ــاَريْ ــم كـــاَن الــَو�ــصــيــُع ُخ

ــُه ــبُ
ــصِ ــا� ــن يُ  

ٌّ
ــْيــِنــي ُحــ�ــصَ ـــــــاُه  اأَت ِبــتـَـَهــجــِنواإِْن  ـــاٍن  ـــْدن َع ـــِل  ـــصْ اأَ� اإِىل  ــــا  اأْوم

ـــــَدُه واِل كــــاَن  عــلــيــِه  بَــَحــْثــَت  �ــرَصْجــوِنواإِْن  بــن  َطْيمان  الَق�صُّ  ُه  ـــدَّ َج اأَو 

ُهما ــذاِن  ــلَّ ال ـــدُّ  واجَل الأَُب  ـــى  اأَب ـــاإِْن  ــــاروِنف ـــُه مـــن َديْـــــِر م ـــبُ ـــْكـــِذيْ اأتـــــاُه تَ

ــا ــه ــتَ ــْربَ تُ اأَنَّ  ــا  ــه ــْن ِم يَل  ــــدا  بَ ــوِنوقــــد  ــن ــْظ َ َم ْ
ــــر ـُة اجَلـــــْوِد َحــقــاً َغ َمــِظــنَـّ

ــهــا َِت ْ
ِخــرب ــِد  ــْع بَ مــن  يَ�ْصُكنُها  ــِنَفــَلــْيــ�ــَص  ــجــان ُ امل ْ

ـــــر مـــا بـَــْيـــنـَــُهـــْم اأََحـــــــٌد َغ

تََخبُِّطِهْم من  اأَفاقوا  ما  اإِذا  لِّ والــهــوِن]97ب[حتّى  ــذُّ ــِل ــْم يـَـْلــبَــثــوا ل ــَل ــاروا َف ــص �

ــُم ــُه ــدتُ َوَج اإِْذ  ـــاً  ـــِزْي َه ـــــَرْرُت  َف ِلْينيوقـــد  ول  فيهم  ــْت  ــَع ــَف نَ ــي  ت ــدَّ ــصِ � ل 

مح الق�صري. 
ُّ
وبني: الر ))( الزُّ
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ـــٍم ـــَه ُـــتَّ ــــا َقــــــْويل مِب ــُلــومــوينوُكــــــلُّ َقــــــْويل وم يَ اأَو  ــايل  ــق َم يف  َفــْلــيَــْعــِذروا 

ــُم ــُه ــنَ ــْي بَ  ِّ َّ
ـــرص ـــ� ال تَـــكـــايف  لـــول  ــكــوِنواهلِل  ــ�ــصْ ـــذا مِبِ ُهـــُم ه ُ ْ

ـــ�ـــرص مــا كــــاَن ِم

مَتَِّت الق�صيدُة

* * *
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]98اأ[ اجلزُء احلادي َع�رص

Bn_3deem_Book.indb   203 8/3/11   9:26 AM



205

]98ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

 باالأَمرِي حممود بن َن�رسْ بن �صالح، وهو 
ُّ
 احِل�صاُن االأَْلِفي

َ
عراِء، وقد ُتِع�س 85)- قال بع�ُس ال�صُّ

]الب�صيط[  :
)((

و�س-
ُّ
َينـزُل من َقلعِة حلب- وقيل: اإِنَّها الأَبي الِفْتياِن، ابِن َحي

ــُرُه ــمــوَن طــاِئ ــَر املـَـْي ــَق ــصْ ــِب الأَ� ــ�ــصَ ـــُهل َتْ ّواُر خـــاِدُم ـــــــدَّ ـــــِزلُّ والـــَفـــَلـــُك ال يَ

ــــــــاَك �ـــصـــاِجـــَدًة ـــَر الأَْف ـــَظ ـــــــا نَ ـــُهواإِنَّ ـــُم ـــواِئ َق ـــُه  ـــْت ـــانَ ـــخ َف ــــــاَك  ُع اإِىل 

اإىِل  ها 
َ
َكَتب اأَْبياتًا   ،

ّ
احللبي النَّّحا�س  بن  احل�صن  بن  د  حممَّ  ، َن�رسْ اأَبي  الوزير  بخطِّ  َقراأُت   -(86

ُه اإِليه من َثْغِر 
َ
 بن ُمَقلَّد بن ُمْنِقذ، وقد َعَتَب عليه يف كتاٍب َكَتب

ّ
االأَمري اأَبي احل�صن، علي

َطراُبل�س، الْنِقطاِع ُكُتِبِه. 

 
ّ
يِخ اأَبي احل�صن، علي ، عن ال�صَّ ْمِن، زيد بن احل�صن الِكْنديُّ

ُ
ُخنا اأَبو الي

ْ
واأَجاَزها يل �َصي

ابن عبد اهلل بن اأَبي َجرادة.

الكامل[ ]جمزوء  ، ابن النَّّحا�س:  بو َن�رسْ  اأَ
ُ
قال: اأَن�صَدنا الوزير

ـــــ ــــِدْم َع ـــــا  َف ــــاُب  ــــت ــــِك ال ـــْبَوَرَد  ـــاِت ـــك ُ ـــــــْوىل امل َ ـــــــــادَي امل ــــُت اأَي ـ

ــــُه َفــــــَوَجــــــَدتُــــــه ــــتُ ــــصْ ــــ� ــــصَ ــــ� ـــــِع والــــَغــــراِئــــْبوَف ـــــداِئ ـــــبَ َجــــــمَّ ال

َمــــاحــــًة ـــــــــروُق  يَ َخـــــــطٌّ  ــْب))(]99اأ[  ــحــاِئ ــصَّ ــ� ــُه ال ــئُ ــ�ــصِ ــْن و�ـــصُ تُ والـــرَّ

ــــنَّــــُف الْـــــ ــــٌة تَــــتَــــ�ــــصَ ــــاَح ــــص ــــ� ـــْبوَف ـــكـــواِك ـــال ـــا ب ـــه ـــْن ــــمــــاُع ِم اأَ�ــــصْ

ْن ُطــــِلــــْبــــَت َفـــــَذا ـــْت فــــــــاإِ ـــَل ـــُه ـــصَ ـــــْب� ــَمــذاِه ـــ ــٌب َوْعـــــُر ال ـــ ــَل ــْط ــَك َم ـــ ِل

ــــْم ــــُه ــــاتَ جـــــــاَل وف ــــــا الـــــــرِّ ــــــي ـــى املَـــنـــاِقـــْباأَْع ـــتّ ـــصَ ـــَك مــــن � ـــي مــــا ف

و�س، يف ديوانه 2/2)6. 
ُّ
))( البيتان البن حي

.
ٌ
حائب هاهنا: االأَنامل، وهو ِبْكر

َّ
: ال�ص

ّ
)2( يف الهام�س بخط ابن العدمي: بخطِّ الوزير يف احلا�صية: قال االأَ�صمعي

وحتت ذلك تقليٌد لهذا الكالم بخطٍّ خمتلف.  
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ـــــ ــــِريْ ــــن َط ـــــاًل ع َوْهــــــَو لِحـــْبوَعـــــُمـــــوا �ـــــصَ ــــاِرِم  ــــك َ امل ـــَك يف  ـــِقِ ـ

ــــٍد ــــلَّ ــــَق ـــــَن ُم ـــــاب ـــــْيـــــَت ب ـــْبُحـــــو�ـــــصِ ـــاِت ع  
َّ
ــــي ــــَل َع تــــكــــوَن  اأَْن  مــــن 

نـَــْفــــ ـــصِ  ـــ� ـــْب ـــَق ِب ـــرَتيـــَب  تَـــ�ـــصْ ـــْباأَو  ـــاِت اأُك اأَو  ــــَل  را�ــــصِ اأُ اأَْن   
َ
ــي ــ�ــص ـ

ــــ ـــْم ـــِل ـــا َع ـــم ــــُت ك ــــْق ــــِل ـــــا ُخ ـــــاأَن ـــْبف ــــًة اأَْخـــ�ـــصـــى الـــَعـــواِق ــــروَق ـــــَت َف

ـــٍم ـــَغ ـــْي ــــْولَــــَة �ـــصَ ـــــــــــاُف �ــــصَ ـــْبواأَخ ـــوا�ـــصِ ـــَق ـــصُ ال ـــ� ـــْي ــــــاُرُه ِب ــــــف اأَْظ

اآثـــــــاُرهـــــــا َعـــــــــْقـــــــــَرٍب  ـــاِرْب))(ذي  ـــق ـــَع ــاِت ال ــب ــصْ ــ� ــَل ــْت َك ــصَ ــ� ــْي لَ

ــى �ــص ــرِّ ال ــــاَد  ع اإِْذ  والآَن  ـــْب]99ب[  ـــواِئ ـــ�ـــصَّ ـــَك ال ـــل ــــْت ِت ََّم ــــرصَ ــــ� وتَ

ــــو ــــُل ُ ـــــَت مـــــن تــــــــاِج امل ـــــْل ـــــَل املـَــــراِقـــــْب))(وَح ــي  ــام ــصّ ــ� ال حَمَـــلَّـــَك  ِك 

ــــــوُق الـــبَـــا ـــــْت �ــــــصُ ـــــَل ـــــطَّ ـــــَع ــــِة الــــــَكــــــواِذْبوتَ ــــَق ــــمَّ ُــــنَ ــــــاِت امل غ

اأُوا مِبـــــــــا  ــْب))(َفــــــــــــــاأَْمــــــــــــــاأَنَّ  ــا�ــصِ ــب ــ�ــصَّ ــِب ال ــتُ ــُك ــُه مـــَن ال ــُل ــصِ �

ـــــٌن ـــــى تـَــــــــُقـــــــــوَل: ُمـــــَعـــــفِّ ـــــتّ جُتــــــاِوْبح اأَن  ـــُر  ـــَج ـــ�ـــصْ وتَ يـَـــْهــــذي 

ـــــ الْ َك  ُودَّ ــــى  ــــ�ــــص اأَنْ ــــهــــاَت  ــــْي ـــاِرْبَه ـــص ـــ� َ ـــايف امل ـــ�ـــصّ ـــَد ال كِّ ــــُمـــتَـــاأَ

ـــُه ـــتُ ـــْن ـــصُ ــــــداً � ــــــْه ــــــــــــــوُن َع ــــْبواأَْخ ــــواِئ ــــنّ ـــــِة ال ـــــعـــــاِديَ ــــــــــراً ِل ُذْخ

ـــــٍد ـــــعِّ ـــــَج ـــــتَ ُمــــــواِظــــــْبكــــــــْم نــــــــــــــاِزٍح ُم داٍن  ـــــــــــــــــِوداِدِه  ِب

ٍ ـــــــــــــــــــاِزٍم لـــــــــَك حــــــا�ــــــرصِ ـــي الـــــــّداِر غـــاِئـــْبوُم ـــاِئ بــالــبُــْغــ�ــصِ ن

اأُجــــاِنــــْبفــــــــاْعــــــــِذْر فــــــــاإِنَّــــــــَك حـــــــــاِزٌم اأَْن  ــــــــَب  اأَْوَج واحَلـــــــْزُم 

ثي 
ْ
د بن َهّمام، َير  بن حممَّ

ّ
ٍة، ُيقال له: َعلي

َّ
ُت َبِق�صيدٍة ل�صاعٍر من اأَهِل املََعر

ْ
87)- ]00)اأ[ َظِفر

يف الذي كان ل�صيف 
َّ

ظنُّه ال�ص
))( يف الهام�س بخط ابن العدمي: العقرب: ا�صم �صيٍف كان ملحمود بن ن�رس بن �صالح، واأَ

ولة بن حمدان. الدَّ

)2( فوق كلمة »املراقب« يف االأَ�صل: �صح.

با�صب: املفازة، اأَو هي االأَر�س امل�صتوية البعيدة.
َّ

))( ال�ص
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]الكامل[ ِه، َفَنَقْلُتها على َكماِلها، وهي:  ُظنُّها بخطِّ
ُه، واأَ

َ
ِبها َنْف�ص

ــــْن نـــاِظـــراً ـــٍد ُك ـــَن حمـــمَّ ـــابْ  ي
ُّ
ــــي ــــِل ِبــنَــِحــْيــِباأََع ــا  ــه ــِك ــَك وابْ يف اأَْمــــِر نَــْفــ�ــصِ

ــى ــص � ــا ُحـــَلـــَل الأَ ــه ــتَ ــصْ ــ� ــبَ لْ
ــا اأَ ــامَل ــط ــَل ــِبَف ــْي ــصِ ــ� ــــلَّ جُمـــاِنـــٍب ونَ وبَــكــيــَت ُك

ــدًى َم اإِىل  نَن  ال�صَّ مــن  بَــَلــْغــَت  مــا  ــِباأََو  ــري ـــِر َق ـــْوِت غ ـــَم ـــْل مـــن َمـــْنـــَهـــٍل ِل

ــاً ــب ــوائ ـــنَّ نَ ـــُه وُف
ُ

ـــرص ــــَك � ــــْت ــــداَولَ ْيِبوتَ َم�صِ بابِْي�صا�ِص  �َصبابََك  ــرْت  ــَق َع

ــٍل ــوا�ــص َم اإِلَـــْيـــَك  ـــــٍل  اأََج اإىِل  ـــْراً  ى ِبـــبَـــواِكـــِر الـــتَـــاأْوِيـــِب�ـــصَ ُّ
ُدلـَــــَج الـــ�ـــرص

 من
َّ
 َعـــَلـــي

َّ
ـــي ـــيَ ـــاِك ـــا ب ــا ي ــوِب))(َفــتَــَفــ�ــصَّ ــك ــصْ ــ� َ ــُكــمــا بــالــهــاِطــِل امل ــْي ــَع َدْم

ــا ــم ــَل ــْب ـــنَـــْنِ وَق ـــمـــا ُمـــتَـــَمـــكِّ ـــتُ املكتوِبمـــا ُدْم دى  ــــرَّ ال ــِد  ــيَ ِب تُْطَم�صا  اأَْن 

ـــــاِرَم اأَْمــَكــنَــْت ــْعــتُــُكــمــا حَم ــد َمــنَ ــْق ــَل ِ َرقــيــِبَف
ْ

ـــمـــا نَــــَظــــراً ِبــــَغــــر ـــُك ـــوَريْ نُ

ــٍر زاِئ اأَو  ــطــاِرٍق  ِل  
ُّ
َعــِلــي يا  ــْن  َم ـــِب]00)ب[  ـــي ح ْ ـــرتَّ ـــاأْهـــيـــِل وال ـــاُه بـــالـــتَّ ـــق ـــْل يَ

اإِذا ـــاٍم  ـــّم ـــَه ِل ـــــْن  وَم  
ُّ
ـــي ـــِل َع يـــا  ــــْن  ــُخــطــوِب))(َم مــاُن َحـــواِدثـــاً ِب ــَث الــزَّ ــَل َغ

ــًا ــــــداَء عــنــُه ُمــنــا�ــصِ ـــُع الأَْع ـــْدَف ـــْن يَ ــِبَم ــي ــغ وَم ــَهــٍد  َمــ�ــصْ يف  وُمــ�ــصــاِلــتــاً 

ـــرَّدى ــَك ال ــتَ ـــْن لبْـــِن َهــّمــاٍم وقــد َف ـــْنـــِوِه املـَـْغــ�ــصــوِبَم ـــاأَخـــي اأَِبـــْيـــِه و�ـــصِ ِب

�صاِلٌك بـَــْعـــَدَك  ــَك  ــْي ــِن بَ غاِر  ِلل�صِّ ـــْن  ـــِبَم ـــاأْدي ـــتَّ وال ــِم  ــي ــل ــْع ــتَّ ال اإىِل  ـــُم  ـــِه ِب

ِحــْفــِظــِهــْم ـــْم يف  ـــُه مَّ
اأُ يُـــعـــاِوُن  ذا  ـــْن  تـَــْرهـــيـــِبَم اإىِل  ـــٍب  ـــي ـــْرغ تَ  َ ْ

بَــــــن ـــا  م

جـــاُرُهـــْم ــا  م اإِذا  ــم  ــِه ــِم ــْت ــيُ َك ذا  ِ ُذنـُــــوِب))(َمـــْن 
ْ

ــر ــَغ ــَمــَرُهــْم ِب ــــْوراً تَــَغــ�ــصْ َج

ٍخ ِ ــ�ــرصْ ــْم مــن ُم ــُه ــا لَ ِخــوَن وم ــتـَـ�ــرصْ ــوِبيـَـ�ــصْ ــل ــْغ وَن ِبـــنـــا�ـــرٍص َم ـــتَـــْنـــ�ـــرصِ يـَــ�ـــصْ

الــِعــدا ـــَن  ُيْ ــَلــمــوا  يـَـ�ــصْ اأَْن  ــتــي  ــِبوِفــرا�ــصَ ــْي ــلِّ ــَغ ــم بـــالأَْغـــَلـــِب ال ــه ــلُّ ــــْن ُك َم

ُه.
ْ
ني

ْ
نْي: َعي

َ
))( يق�صد بالباِكي

مان: خلط. )2( غلث الزَّ

))( تغ�صمرهم: ظلمهم.
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الُعلى �ُصبُِل  يف  تَ�ْصتَِبُلوَن  ــْوَف  ــوِبولَــ�ــصَ ــص ــ� ــْن َ ــا امل ــه ــواِئ ـــاً ِلــــَرْفــــِع ل ـــَرم َك

َذِمــْيــَمــٍة  ِ
ْ

ــــر َغ ـــِد  ـــْج َ امل ـــائـــٍق يف  ــوِبِبـــَخَ ــ�ــصُ ِ َم
ْ

ــــر ــِه َغ ــي ــــوٍد ف ـــِح ُج ي
َ

و�ـــرص

ُوجوِهِهْم وُكلُّ  نَدًى  الُغيوِث  ِمْثُل  ــيــِب])0)اأ[  ــ�ــص ــــــاُء َق ــــِه َن ـــــــْدٌر يـَـــطــــوُل ب بَ

ـــــُم اأَراُه َقـــْبـــَل  ُمـــُت  ْن  اأَ ـــوُءين  ــريــبــيويَـــ�ـــصُ ــن جَتْ ـــُت م ـــْف ــُث اأَِل ــْي ــَح نَـــَظـــراً ِب

ـــِهـــم ـــْي ــِل اأَِب ــي ــب ــصَ ــى � ـــواِكـــبـــَن عــل ُمـــتَ
ـــِب))( ـــي ــــــَر َن ـــِفـــروَن اإِثْ ـــتَ ـــْق ـــاَء يَ ـــب ُنَ

اأٌَب ـــُه  ل يـَــكـــوُن  َمـــْن  ـــِة  ِهـــمَّ ــوُّ  ــُم ــصُ َعــجــيــِبو�  ُ ْ
َغــــر ــاِء  ــي ــْل ــَع ال اإىِل  ــي  ــل ــْث ِم

ــــُزوُرُهــــنَّ ُمــوا�ــصــيــاً ـــْن ِلـــْلـــَخـــواِت يَ ـــدوِب))(َم ــاِل اأَْخــ�ــصــاٍب وحـــاِل ُج يف ح

ــِه ــِب ــْل ـــــِدِه ِمــــن َق ـــــُولْ تــيــِباأَْولُدُهـــــــــــنَّ َك ْ َّ
والــرت ـــفـــاِق  ـــــُودِّ والإِ�ـــصْ ال يف 

نوا يُْح�صِ مل  واإِْن  ــْر  ــِف ــْغ يَ ــوا  ــب ــْذِن يُ ــِباإِْن  ــري ـــ ــْث ــتَّ ــَد املـَــــنِّ وال ــي ــع ــْن بَ ــصِ ــ� ــْح يُ

ــداً ــلَّ ــُت لــقــد تَـــَرْكـــُت خُمَ ــْك ــَل ــْن َه ــِئ ــَل ــِبَف ــْي ــطِّ ال  ِ
ْ

َكـــنـَــ�ـــرص اأََرٌج  ـــُه  ل ــــــراً  ِذْك

ـــٍة وِديــــانَــــٍة ـــفَّ ـــــوؤَْدِد ِع ـــــصُ املـَــْحـــجـــوِبوَمــــنــــاَر � الــــعــــامَلِ  ِبـــــِه يف  َعــَلــتــا 

ــُقــْل ــيَ ــْل  وَف
َّ
ــي ــَل ـــْن يَــْبــكــي َع ــِك َم ــْب ــيَ ــْل ــِبَف ــذي ــْه ــتَّ ــِظ وال ــري ــْق ــتَّ ــاً مـــَن ال ــط ــصَ َو�

خــاِئــقــي ــــرمِي  ك ــى  ــل ــَع َف اأَو   
َّ
ــــــِبَفـــَعـــَلـــي ِريْ

ــــلُّ اأَ ـــــقَّ ِبـــــذاك ُك ــى َوُح ــك ــْب يُ

ــٍد ــمَّ حُمَ ــَن  ــابْ ي ــام  ــّم َه ــا  ي ـــاهلِل  ب يْـــِب])0)ب[  ِ
َ

ـــْرِ �ـــرص ـــَغ ــى ِب ــح ــصْ ــداً اأَ� ــيِّ ــصَ ــا � ي

والنُّهى املــكــاِرِم  ذا  اْحَمَد  ابْنََك  ــوِبَو�ــصِّ  ــل ــصْ ــ� َ ــِت امل ــي اأَخـــيـــَك املَـــيِـّ ــن ــبَ ِب

ــٍن وبــالــْطـــ ــصَ ــ� ــِوِه َح ــْن ــصِ ــ� ــٍد وِب ــمَّ ــَح ـــروِبمِبُ ـــْح َ  امل
ٍّ
ـــي ـــِل ــِر َع ــغ ــصَّ ــ� ـــِل ال ـــْف ِط

ــَوٍة ــْل ــْم يف َخ ــُه ـــْل لَ ــِل ُق ــخَّ ــنَ ُ ــي امل ــن ــوِبوبَ ــص ــ� ــْح َ ــــــِدلِّ َعــلــيــهــم امل ُ ـــــْوَل امل َق

ــٍل ــصَّ ــ� ــَف ــــلِّ ُدُجــــنَّــــٍة وُم ــاِب ُك ــه ــصِ ــ� ـــلِّ اأَديــــِبِل ــِن َجــمــاِل ُك ــ�ــص ــــي احُل واأَب

))( يقتفرون: يقتفون.

)2( اخلوات: االأَخوات.
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ــْم ــِه ــَو�ــصِّ َف ـــْنِ  ـــَزتَ ـــْم احَل اآَل  ــِبوكـــــذاَك  ــري ــْج ــتَّ ِب ال ــــــرِّ ـــُم َو�ـــصـــاَة جُمَ ـــِه ِب

بـــي ــــراٍن اأَ ــــْم ـــِدِهـــْم وِع ـــــي حُمَـــمَّ ــِن املـَــْنـــدوِبلأَب ــصِ ــ� ُــْح ــٍن وَعـــْبـــِد امل ــ�ــصَ َح

ــْم ــُك ــِع ــْم ــَج ِب  
َّ
ـــي ـــِن يـــابَ ُزوروا  ــــاهلِل  ـــــرصاٍق وُكـــــلِّ ُغـــــروِبب ـــــاإِ� ي ِب

ْ
َقـــــرب

ــي ِبــَجــمــيــِعــُكــْم ــل ــــْويل َف ـــعـــوا َح ــوِبوجَتـَــمَّ ــب ــْح َ ـــبِّ ِبـــــــَزْوَرِة امل ـــِح ُ ـــــَرُح امل َف

ـــراآِن من ـــُق ـــراَءِة ال ـــِق ــروا ِب ــِط ــْم ــتَ ــصْ َــْوهــوِبوا� ــِوِه امل ــْف ذي الــَعــْر�ــِص هــاِطــَل َع

َحديثَُكْم َفَعلَّ  ــْويل  َح ــوا  ث ــدَّ وَتَ ُُد لَــْوَعــتــي وُكــروبــي])0)اأ[  ْ
ــــــرب ــفــي ويَ يَــ�ــصْ

ــــروِرِه ــــُك ــــِه َفــلــي ِب  ِب
َّ
ـــي ـــَل وا َع ــوِبُكــــــرُّ ــل َــْط ــصِ امل ــ� ــَف ــاأَنْ ـــاِب ب َظــَفــُر الـــطِّ

عوا َفتَ�َصمَّ ــتُــوا  تـُـْنــ�ــصِ اأَْن  ـــــَز ُوثــوبــيوَعــ�ــصــاُكــُم  ــي َوِرْك ــَرب ــْم َط ــُك َفـــَرحـــاً ِب

ـــُكـــُم ــــوؤاِد اإِلَـــْي ــــُف ـــَن ال ــِبَفـــَلـــيـَــْعـــُلـــَونَّ م ــي ـــــداُء َوج ــاِت اأَ�ـــصـــواقـــي ِن ــف ــصِ ــ� ِب

ــْم ــُك ــدوِم ــُق ــتــي ِل ـــدي ونَــحــيــبــيَولـَــتـَــْعـــِرُفـــنَّ َهــ�ــصــا�ــصَ ـــهُّ ـــنَ ـــَمـــُعـــنَّ تَ ولـَــتـَــ�ـــصْ

ــْم بـــاأَنَّ َجــفــاَءُكــْم ــُك ــْبــُت لَ ــْيــبــيولــقــد َحــ�ــصِ ــُم ونـَـ�ــصِ ــُك ــْن ــي ِم ــظِّ ــكــوُن َح ــيَ ــصَ �

ــن الأَْحــــيــــاِء يف ٍ م
َ

ــ� ــوِب))(َجـــْريـــاً عــلــى �ــصَ ــص ــ� ــْق َ ــِت امل ــيِّ ــَم ــْل ــْم ِل ــِه ــراِن ــْج ِه

ُمْنتَهى ــْوٍت  ــصَ � ُكـــلِّ  �ــصــاِمــَع  ـــَك  ـــْي ــدي وُهــبــوبــيواإِلَ ــْقــ�ــصَ ــي وغـــايـَــُة َم َع ــرصَ �

ــا الــلَّــتــا ــم ِ ُه
ْ

ــهــاَدتَــن يل ِبــ�ــصَ ـــوُّ ـــوِب))(وتـَــ�ـــصَ ـــْرع َ امل اخلــاِئــِف  ـــِن  ـــاأَْم ِب تا  َق�صَ

طاِئعاً ــ�ــصِ  ــراِئ ــَف ال مــَن  ــْيــُت  َقــ�ــصَ ـــا  ــْثــويــِبومِب ــواِت والــتَّ ــَل ــصَّ ــ� ــْوِم وال ــ�ــصَّ كــال

نَواِظري وَغ�صِّ  ــوايل  ْم اأَ وَزكــاِة  ــي َوُركــوبــي])0)ب[  ــب ــَركَّ ـــِل ُم ـــصْ ـــوِر اأَ� ـــُه وُط

اأَرى ومــا  َظَلْمَت  َفما  اأََخــــْذَت  ــيَفَلِئْن  ــوب ُذنُ َغـــَفـــْرَت  اإِْن  ــَك  ــِك ــْل ُ مِب َوْهــيــاً 

ــــْدَرًة ٍء ُق
ْ
ــي ــلِّ �ــصَ ــُك ـــَت ِب ـــْط َح ــْد اأَ ــَق ــَل ـــاِدِر املـَــْرهـــوِبَف ـــق ـــْوَت َعــْفــَو ال ـــَف وَع

))( املق�صوب: املقطوع.

لي..... واب: وَتَو�صُّ )2( كذا يف االأَ�صل. ولعلَّ ال�صَّ
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ــًة ــَم ٍء َرْح
ْ
ــي ــصَ ــلِّ � ــُك ــَك ِل ــْن ــَت ِم ــْل ــَع وبــيوَج ــي وِمـــْثـــِل �ــرصُ ــاه ــب ــصْ ــْت لأَ� ــبَ ــِت ُك

حُما�ِصبي يَــكــوَن  اأَن  ــــَزُع  اأَْج ــُت  ُكــْن َح�صيبيقــد  يــكــوَن  و  اأَ ََك  ْ
َغــــر  ِ ــرصْ ــ� احَل يف 

حُما�ِصباً اأَنْــــَت  ـــــَت  واأَنْ ـــْيـــَت  َوِل ــــاإِذا  ــيف ــب ــْي ــي وجُمِ ــب ــاِط ـــَت خُم ـــْن ــــــري وُك اأَْم

َخطيئَتي َوَعـــــْدَت  كــمــا  ــَرنَّ  ــِف ــْغ ــتَ ــَل ــــــْدَت ُعــيُــوبــيَف نَّ كــمــا َوَع ـــرُتَ َولَـــتَـــ�ـــصْ

ــٍد ـــِه ِلــُكــلِّ ُمــَوحِّ ــَت ِب ــْم ــَك ــمــاً َح ــْك ــنــيــِبُح ـــلِّ ُم ـــُك ـــاً ِل ـــْر�ـــص ـــُه َف ـــتَ ـــْل وَجـــَع

ــِه ــِب ــَذنْ ـــرِّ ِب ُـــِق ــن اجلـــاين امل ــْح ع ــَف ــا�ــصْ ـــوِبف َـــْرب ـــِدَك امل ـــْب ـــَم َع ـــرائ ـــْر َج ـــِف واْغ

ـــــا ــــْرَت واأَيُّ ــــَف ــــــٍب مـــا َغ ــِبَفــــــاأَيِّ َذنْ ــجــي مِبُ ـــْن  ـــُك تَ فــلــْم  َدعــــــاَك  داٍع 

ها
ُ
 اآِخر

ّي، َيهجو اأَبا 
ِّ
�رسَّ املََعر

َ
و�س، بخطِّ َجهري بن ُمي

ُّ
ْعِر ابِن َحي 88)- ])0)اأ[ َوَجدُت يف ُن�صخٍة من �صِ

جز[
َّ
الر ]جمزوء   :

)((
ِخ

َ
، ابن ها�صم؛ ولي�صت يف غريها من النُّ�ص َن�رسْ

ــــــــــرًى ثَ اهللُ  ـــــــــَر  ـــــــــهَّ َط ـــال  ـــص ـــ� ـــِج ـــنَّ ـــــعـــــَن ال ـــــلَّ ـــــمَّ ال �ـــــصَ

ً
ــــــى ــــــص اأَ� اهللُ  ـــــــــــَك  ـــــــــــَل اأَ�ــــصــــىواأَْه مـــــــاَت  ُمـــــــْذ  ذاَق  َمـــــــْن 

ـــــُه ـــــاُم ـــــم ـــــا الأَنْــــُفــــ�ــــصــــاَفــــــــْهــــــــَو الـــــــــــذي ِح ـــــي ـــــاأَْح ُحــــــــمَّ ف

ــــــــَن اجَلــــــمــــــيــــــِل ُمــــْفــــِلــــ�ــــصــــامــــــــَن الـــــَقـــــبـــــيـــــِح ُمـــــْثـــــــــــِريـــــاً م

]الطويل[  :
)2(

89)- ولُه من اأَبياٍت َيهجو اأَي�صًا

وى الطَّ على  َجْهًا  �صافوَك 
َ
الأىُل  اليا�ِصيَِبْيُت  على  الآِمــِلــْيــَك  بُطوُن  وتـُـْطــوى 

ــاِد واأَْهــِلــهــا ــِب ــاَرْت يف ال النّا�ِصاأَحـــاِديْـــُث �ــص على  الِكاِب  َل  َف�صْ ِبها  بَــْنــَت 
اأَ

 :
)((

�س بن َمْزَيد
ْ
، يقوُلُه ِلُدَبي ْغداديِّ

َ
90)- قراأُت بخطِّ ابن ُمنرٍي، البن اأَْفَلَح الب

و�س. 
ُّ
))( مل ترد االأَبيات يف الن�صخة املطبوعة من ديوان ابن حي

)2( لي�صا يف ديوانه.

))( ديوان ابن اأفلح 56 عن التذكرة.
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]جمزوء الكامل[   

الإِمــــــــــا ـــــــَب  ـــــــتَ َك ــــــو  ل َزْمــــــــَزْمواهلِل  مِبـــــــاِء  الأَمــــــــــاَن  لـَـــــَك  ُم 

ــاً ــع ــاِف ــص � ــــُد  ــــمَّ حُمَ ـــــــى  واأَت ـــــــْرمَيْ])0)ب[  ــى بــــن َم ــص ــ� ــي ـــــِدِه ع ـــــْع مــــن بَ

الْـــــ داِخــــــــــَل  اإِلّ  ـــــَت  ـــــْن ُك ْم))(مــــا  ـــــدَّ ـــــَق ـــــْن تَ ـــــَوَة َم ـــــصْ ــــاِم اأُ� ــــّم َح

]املجتث[  :
)2(

)9)- وله فيه

ـــــــُك اأَْمــــــــــراً ـــــــِل ـــــُت اأَْم ـــــْن ِبــــرائــــيلــــو ُك ــــاُء  ــــ�ــــص ــــتَ ــــ�ــــصْ يُ اأَْو 

َ ُدبَـــــْيـــــ�ـــــصٍ ْ
ــــــن ــــــصِ لْــــــــُت � ــــــــــراِءبـَـــــــدَّ ــــــاِء ِب ــــــج ــــــِه ـــــــَد ال ـــــــْن ِع

ها؛ َق�صيدًة مَيدُح 
ْ
ِة النُّْعماِن، اأَو قاِدِمي َّ

د بن حمزة، �صاعٍر من اأَهِل َمَعر )9)- قراأُت بخطِّ حممَّ

:
)((

د بن �ُصليمان د، عبد اهلل بن حممَّ ِبها القا�صي اأَبا حممَّ

]الوافر[ د بن حمزة:  ُدُه حممَّ
ْ
َعب

ـــقـــى َوَطـــــنـــــاً َتُـــــــلُّ ِبــــــِه نـَـــــواُر ــــُل اأَْدُمــــِعــــنــــا ِغـــــزاُر�ـــصَ ــــْث ــــاٌد ِم ــــه ِع

ـــنـــي ـــْي ــــاُرفـــــــــاإِينِّ بَـــعـــد بَــــْيــــِنــــِهــــُم وبَ ي ــــدِّ وال املـــــنَـــــاِزُل  ـــــــاأَِت  نَ واإِْن 

ـــاٍل ـــي لَ لـــنـــا  ــــوَد  ــــع تَ اأَْن  ــــــــراٍج  ـــــــــــاٌم ِقـــ�ـــصـــاُرلَ يّ
ـــا واأَ ـــه َ ِب ْ

ــــن َمــــ�ــــصَ

نَْف�صي ـــاِب  ـــب الأَْح مــَن  ــْت  يَــِئــ�ــصَ ــاُرومــا  ــظ ــِت انْ ــا  ــه َف ــوَّ ــصَ و� ــْت  ــَم ــِئ ــصَ � واإِْن 

ــَهــْجــري ِب ــغــوٍف  ــ�ــصْ َم ِو�ـــصـــاَل  ـــاُراأَروُم  ـــف ـــنِّ َفـــــاأُْدِنـــــْيـــــِه ويُـــــْبـــــِعـــــُدُه ال

ــّداً �ــصَ داَم  اأَ ــاُر  ي ــدِّ ال ـــِت  َدنَ اإِذا  اْزِوراُر]04)اأ[  ـــــِه  ِب  ُ ْ
ــــن ــــِب يَ ـــا  م ــــَعــــُد  بْ

فــــاأَ

ِفْينا احُلـــْكـــَم  ــى  ــص ــ� ْم اأَ ـــَر  ْه ـــدَّ ال ــــاأَنَّ  ــــــراُرك َق لـــنـــا  ـــرَّ  ـــِق ـــتَ ـــصْ ـــ� يَ ل  ـــــــــاأَْن  ِب

ــــٌح ـــَو ِربْ ـــْه ــي َف ــاب ــ�ــص ــتَّ ــــاأَتَّــــِرُك ال ــــاُه َخـــ�ـــصـــاُر�ــــصَ ــــب ــــْق ــــــِه وُع يُــــــــراُد ِب

))( يف حا�صية االأَ�صل بخّط ابن العدمي: من عادة اخللفاء، اإِذا غ�صبوا على الوزراء، يحب�صونهم يف احلّمام.

)2( ديوانه )) عن التذكرة.

دون 07)-08).  ))( الق�صيدة بتمامها يف املحمَّ
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ـــــــَولِء َمـــــْن يل ـــا ِب ـــُع ـــــُب ال ـــــِل ـــخـــاُرواأَطَّ ـــــــــداً َف بَ
ــــــــِه اأَ ـــصِ َولِئ ـــ� ـــْح مِبَ

الأَمــــــاين اإِىل  ُكــــْلــــُت  اهلِل  ـــد  ـــْب ـــَع ْعـــ�ـــصـــاري يَــ�ــصــاُرِب ــــَب ُقـــْبـــَح اإِ ــــَق واأَْع

اتِّــ�ــصــايل الــَفــْخــِر  اإىِل  ـــنـــي  ـــَل ـــخـــاُرواأَْو�ـــصَ ـــِت ـــــِه اْف مــــاِن ِب ـــا�ـــصٍ لــــِلــــزَّ ـــق ِب

ـــــاُرَحــــِلــــْيــــفــــاُه الــــنَّــــبــــاَهــــُة واملـَـــعــــايل ـــــَوق ــــُة وال ــــابَ ــــه َ ـــــــفـــــــاُه امل واإِلْ

ــٌص ــ� ــْف ــــِر نَ ْه ــــدَّ ــــِب ال ــــَريْ ُفـــُه ِب ـــاُرتُـــَعـــرِّ ـــب ـــِت ْهــــِر اْخ ـــِب الــــدَّ ـــلُّ ـــَق ـــتَ ــا ِب ــه ل

ــــدي اإِلــــيــــِه ــــْه ــــٌت يَ ــــاِب ــاُروَقـــــْلـــــٌب ث ــك ــِت ــِر اْف ــَظ ــنَّ ــال ِي ب اأْ ـــــــرَّ ـــداَد ال ـــصَ �

يـَــراعـــاً ـــصٍ  ـــْر� ِط عــلــى  ــــــرى  اأَْج ـــفـــاُراإِذا  ــــُة والـــ�ـــصِّ ــــنَّ ــــصِ ـــِت الأَ� ـــَل ـــلَّ ـــَف تَ

حــايل ــحــيــَح  �ــصَ ـــاُن  م ـــزَّ ال  َ َكــ�ــرصَ ــــبــــاُرواإِْن  ـــُه اْنِ ـــتَ ـــَع ـــْل َفـــفـــي ُروؤيــــــــاَي َط

اللَّيايل ــَوِب  نُ على  يَــدي  اأَطــاَل  ـــِن اْقــــِتــــداُر]04)ب[  َم ـــزَّ ـــل  ِل
َّ
ـــي ـــَل َفــَلــْيــ�ــصَ َع

ــى ما ــل ـــِل يـَــْبـــَعـــثُـــُه ع ـــْع ـــِف ـــُف ال ي
َ

ـــرص الــــنِّــــجــــاُر� اهلِل  اإِىل  ـــــُه  بُ ـــــرِّ ـــــَق يُ

يَــْومــاً �ــصــاَح  مــا  اإِذا  ــــدًى  نَ ـــُر  ـــْح ــحــاُروبَ ــِب ــــِدِه ال ــــْزِب ــصِ ُم ــ� ــْي ــَف ــصُ ِل ــ� ــْي ــِغ تَ

ــــ الْ فـــيـــِه  اهللُ  َكــفــانــا  ُعـــــًا  ـــــــْدُر  اُروبَ
ِّ

الـــ�ـــرص ِبـــــِه  يُـــِلـــمَّ  واأَْن  ـــــــوَل  اأُف

ــوٌّ ــُم ــصُ ــمــاِك لَــــُه � ــى الــ�ــصِّ ــل ـــــــنَّ ع بَ
ــاُراأَ ــع ــصِ ــرى � ــع ــصِّ ــ� ــل ــــُه ِل ـــــــٌد ِمــــْن وجَمْ

ـــتـــقـــاَدْت ـــٍد ا�ـــصْ ـــمَّ ــــــا حم ـــــَك اأَب ـــــْي ـــُم احِلـــــراُراإِلَ ـــَم ـــِه واُء وال  الـــــــــاأْ
َ
ِبـــــي

َّــــْن ـــُت مِم ـــْن ـــا عـــايَ ـــــــثُّ اإِلـَــــْيـــــَك م بُ
ـــاُراأَ ـــب  ُعــــْقــــبــــاُه تَ

ُ
ــــي ــــْغ ــــبَ ـــى وال ـــغ بَ

واإِين ــي  ــائ ــي ــْل َع َخــْفــ�ــصَ  ــــحــــاَوَل  ـــــُه ِغــــــراُرَف ــــا يـُــــَفـــــلُّ ل ُحــــ�ــــصــــاٌم م

واإِين ــاً  ــه ــَف ــصَ � ــــَدُه  ــــْي َك ـــــَل  ـــــَم ـــاُرواأَْع ـــص اأُ� ول  اأُراُع  ل  ـــِدَك  ـــْع ـــ�ـــصَ ِب

َدْهـــري َف  ْ َ
�ـــرص ــَوَك  ــْح نَ ــُت  ــاَريْ ج َ الــِعــثــاُراإِذا  ْ

ــــر ــــَغ ــــَد ال ــــيَّ ــــُت َوَق ــــَريْ َج

�َصم�س  بخطِّ  َوَجدُت  الكاتب:  البغداديِّ  �صامل  اأَبي  بن  احل�صن  َنقلُت من خطِّ  ]05)اأ[   -(9(
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2((

 بن هبة اهلل بن َزْهُموَيَة رحمُه اهلل:
ّ
 بن علي

ّ
الُكّتاِب اأَبي الَفْتح علي

بن  الكايف  وعبد  اهلل،  رحمُه   
)((

َزْهُموَيَة بن  اهلل  هبة  بن  د  حممَّ ُدَلف،  اأَبو  ي  َعمِّ كان 

َخْلَوٍة ون�صاٍط؛  ديناٍر، على  بداِر  بن ُغالم �رسزيل،  اهلل  ، عند هبة 
)2(

الكاتب الهارون 

ي َهوًى لُه باحلرمِي الّطاِهرّي، َف�صاَمُهُم الُعبوَر، وَنَزلوا َم�رْسَعَة �ُصوِق الَعميِد،   عمِّ
َ
َفذكر

  :
)((

ي رحمه اهلل َفَوجدوا الهواَء يف ِدجلَة �صديداً، فاْمَتَنَع َعليهم الُعبوُر؛ فقال َعمِّ

]الرمل[  

َعــَجــٌب ــــْم  ــــواُك َه اأَْمـــــــري يف  ــــــْن َمــنَــعــاُكــــلُّ  ـــــْحـــــَوُكـــــُم َم قــــــــاَدين نَ

ـــوُرُه ـــ�ـــص ـــْق ـــمـــا اأَْقــــــــــَدَم بـــي َم ـــلَّ ـــا)4(ُك ـــَزع َج ـــُه  ـــْن ِم ـــدوِد  ـــْم َ ـــامل ب ِزْدُت 

]املجتث[  :
)5(

فلّما ا�صتجادوها، عاد ]و[ َنَظمَ يف احلاِل َبديهًا اأَي�صًا

ً
َ الــــــَهــــــوى والـــــــَهـــــــواِءَقـــــْلـــــبـــــي َعــــــِمــــــْيــــــٌد َمـــــَعـــــنـّــــى ْ

ـــــــــــن بَ

ـــــــــوُد ِزمـــــــامـــــــي ـــــــــق ِلـــــقـــــائـــــيهـــــــــــذا يَ ـــــــدُّ  ـــــــصُ ـــــــ� يَ وذا 

، على َظْهِر 
)6(

نا�ٍس
ْ
 بن ُقر

ّ
�صا، اأَحمد بن هبة اهلل بن اأَحمد بن علي

ِّ
94)- قراأُت بخطِّ اأَبي الر

]الكامل[ كتاٍب: 

لف الكاتب، من اأَهل باب االأَزج؛ كان كاتبًا حاذقًا، اأَديبًا فا�صاًل، له �صعر وبالغة؛ قتل �صنة ))5هـ. تاريخ ابن  ))( اأَبو الدُّ

بيثي 46/2) والوايف بالوفيات 5/)5). الدُّ

االأُدباء  اإىل ما بعد 500 هـ. معجم  البّواب؛ عا�س  ابن  الغاية، على طريقة  اإىِل  املليح  اليهودي، �صاحب اخلّط  الكاتب   )2(

569/4) والوايف بالوفيات 9)/)7.

ل. وَّ
))( البيتان له يف الوايف بالوفيات 54/5). ويكمل فيه نق�س البيت االأَ

)4( املق�صور: الهوى. واملمدود: الهواء.

)5( البيتان يف الوايف بالوفيات 9)/)7 لعبد الكايف اليهودّي الكاتب، نقاًل عن ياقوت يف معجم االأُدباء 570/4).

د بن عبد اهلل  ه: قراأُت يف )رو�صة االأُدباء( ت�صنيف اأَبي عبد اهلل، حممَّ وجاء يف حا�صية االأَ�صل، بخط ابن العدمي، ما ن�صُّ  

ولة، اأَبو الفتح، ابن زهمويه، لعبد الكايف بن الهارون، يف معنى قبله:  الدَّ
ّ
ان: اأَن�صَدن ر�صي

ّ
ابن العبا�س احلر

ًّ
ـــى ـــن ـــع م ــــٌد  ــــي ــــم ع قــــلــــبــــي  بــــــني الــــــهــــــوى والـــــــهـــــــواِء 

ـــــي  ـــــام ِزم ــــــوُد  ــــــق ي ــــــــذا  ه لــــقــــائــــي  يـــــــعـــــــوُق  وذا 

م والف�صل بحماة؛ كان  ئا�صة والتَّقدُّ
ِّ
الر املاأمون، من بيت  اأَحد قّواد   ،

ّ
)6( من ذّرية عبد اهلل بن طاهر بن احل�صني اخلزاعي

فا�صاًل، �صاعراً، رئي�صًا؛ ولد �صنة 0)5هـ، و�صمع ببغداد �صنة 8)5هـ. ومل ُتذكر �صنة وفاته. بغية الطلب )/204).
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نَــْحــَوُهــْم ــْوقــاً  �ــصَ ــْرَت  ــِه �ــصَ ــَن  ــذي ال ــوااإِنَّ  ــام ــَل ون ــوي ــطَّ ـــوَك والــلَّــْيــَل ال ـــَرك تَ

ِمْنُهُم َعْيِنَك  ُجفوِن  ِمْلَء  َفتَِبْيُت  ــْم اأَْحـــــاُم]05)ب[  ــِه ــوِن ــف ــٌر، وِمـــــْلُء ُج ــَه ــصَ �

اآمَلـُـــــوا ــــــــوا  ُّ اأَمَل ُهـــــْم  ـــا  م اإِذا  ــــــْوٌم  اآلُمَق ـــــُهـــــْم  ـــــاُم اإِمْل َمـــــْن  ــــُع  ــــْف نَ مـــا 

الــذي ــَت على  ــْع ــَل اطَّ ــو  ول ــتــاُقــُهــْم  ـــَك الــلُّــّواُمتـَـ�ــصْ ــِمــتَــْت ِب ــْم �ــصَ ــَدُه ــْن ـــَك ِع لَ

]الطويل[ ابي:  ِه لل�صّ 95)- وقراأُت بخطِّ

َخيالَها اأَلـْـقــى  لَ�ْصُت  اأَْن  �ِصْقَوتي  ــْن  ُمــتَــجــاِفــيــاوِم ــاً  ــص ــِر� ــْع ُم اإِلّ  ــــُت  ِنْ اإِذا 

بَِخْيَلًة تَــراهــا  اأَْن  َعْيني  ــُم  ــصْ َر� ــرى  ياَج ِهِ كما  ــا  ــه َراأَتْ َغْم�صاً  ــْت  ــرَصََق � ـــاإِْن  ف

ين، اأَبي الربكات: ه يف ِذْكِر َمولِد َوَلِدِه، ُموفَّق الدِّ 96)- وقراأُت بخطِّ

ِه وعلى والَديِه وعلى اأهله، املَُكّنى باأَبي الرَبكاِت،  كانت والدُة الولِد املُبارِك، على َنْف�صِ

احلني،  ُه ُن�صوَء ال�صّ اأَ هبة اهلل بن اأَحمد بن هبة اهلل بن ُقرنا�س، اأَحياُه اهلل اأَ�صعَد حياٍة، واأَْن�صَ

�صنة  ة، من �صهور  ليلِة اجلمعة، حادي ع�رس ذي احلجَّ َوْقٍت، من  ِباأَمْيَِن طاِلٍع، واأَ�ْصَعِد 

 ِت�صع �صاعاٍت و�ُصد�س، و�ُصد�س ُع�رٍس، وُخم�س 
ِّ
ي اثنتني وثالثني وخم�صمئة، على ُم�صِ

ِعُدُه، ويختمُ له 
ْ

راً من ُبرج االأَ�َصد؛ واهلُل �صبحاَنه ُي�ص
َّ
ر �ُصد�س ع�رِس �صاعٍة؛ وكان الّطالُع حُمَ

نيا واالآخرة، اإِن �صاء اهلل.  باخلرِي يف الدُّ

ه: 97)- ]06)اأ[ وقراأُت بخطِّ

 ثالِث 
ِّ
ي ُولدُت يوم اخلمي�س، عا�رَس ذي الَقعدِة، من �صنة ع�رٍس وخم�صمئة، على ُم�صِ

مني: اجلوزاء. �صاعاٍت من َنهاِرِه؛ وكان الّطالُع على ما َذكرُه بع�ُس املَُنجِّ

ِمِه 
َ
وَكر مِبَنِِّه  بخرٍي،  واخلامتَة  واالآخرة،  نيا  الدُّ يف  واملَغفرَة  العاقبِة،  َن 

ْ
ُح�ص اهلل  واأ�صاأَل 

َورحمِتِه، اإِْن �صاء اهلل تعاىل.

لِّيًا   بن ُقرنا�س، حاِمداً اهلل �ُصبحاَنه، وُم�صَ
ّ
وكتَب اأَحمد بن هبة اهلل بن اأَحمد بن علي

لِّمًا.
َ

ٍد واآله، وُم�ص على َر�صوِلِه حممَّ
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]الرجز[  :
)((

ِّ
ُمطي

ْ
ه: للح�صن بن اأَحمد الُقر 98)- وقراأُت بخطِّ

ــــُن ـــــــْرِء مــــال يُــــوؤَْم َ ـــاِن امل ُّ لـــ�ـــصِ َ
�ـــــرص

ــُن ــَج ــصْ ــ� ــــــــداً ويُ بَ
ـــزى َعــلــيــِه اأَ ـــْج يُ

ــُن كـــْم ِمـــن ِرقــــاٍب َقــَطــَعــْتــهــا الأَلْــ�ــصُ

تـَــْرَكـــُن َمــــْن  اإِىل  ــَك  ــْي ــنَ ــْي ــَع ِب ــْر  ــُظ ــانْ ف

ُ ُ
ــــــن بْــــــــواَب الـــُقـــلـــوِب الأَْع

فـــــاإِنَّ اأَ

ـــَنُ ـــْغ يُ َمـــــْن ل  ـــُل  ـــاِق ـــع ال واحلــــــــاِزُم 

يَــْفــُطــُن ل  اإِذا  ـــْرِ  ـــِع كـــال واملـَـــــــْرُء 

ــُن ـــ ــيِّ ــبَ  ال
ُّ
ـــي ـــَرب ـــَع ُ الـــكـــاِم ال ْ

َخــــــر

ـــْن ل يَــْلــَحــُن اِف َم ــــــرصْ ـــــرصُف الأَ� واأَ�

ــُن ــِل ــْع ُم َوْهــــــَو  ــــاَل  ق  
َّ
ـــي ـــَو�ـــصِ ال اإِنَّ 

ـُن يُْح�صِ مـــــا  ـــــُه  ــْيــَمــتُ ِق ـــــــِرٍئ  اْم ــلُّ  ـــ ُك

99)- ]06)ب[ اأَخرَبن بع�س اأَهِل باِل�س، قال:

اإليه- وكاَن  باِل�س، فجاء  اإِىل وايل  �َس له حاَجٌة 
َ
، قد َعر

)2(

ّ
الباِل�صي َمْعدان  الَفقيُه  كاَن 

ِمنِّي هذين  َت�صمُع  له:  َيْق�ِس حاَجَتُه، فقاَم من عنِدِه، وقال  َلُه، فلم  �صيخًا كبرياً- و�َصاأَ

البيتني قبل اأَن اأَم�صي.

]املتقارب[ ثم اأَن�صَدُه اْرجتااًل: 

، املعروف باالأَع�صم؛ كان كبري القرامطة، تغّلب على ال�ّصام، وجرت له خطوب؛ 
ّ
، القرمطي

ّ
))( احل�صن بن اأَحمد اجَلّنابي

تويف �صنة 66)هـ. خمت�رس تاريخ دم�صق 6/))) والوايف بالوفيات ))/)7).

- وبال�س: مدينة بال�صام، بني الرقة وحلب- فقيٌه فا�صٌل على مذهب 
ّ
اأَبو املجد البال�صي )2( معدان بن كثري بن احل�صني، 

ة بغداد. اخلريدة: ق�صم ال�صام 
َّ
اأَبي بكر ال�ّصا�صي يف نظامي كاء والفهم، حم�صن ال�صعر؛ تتلمذ على  ، معدن الذَّ

ّ
ال�صافعي

226/2 ومعجم البلدان »بال�س«. 
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ـــٍة ـــاَج ح يف  ـــصُ  ـــ� ـــْي تَ يــــا  ــــَك  ــــتُ ــــْي ـــيَّـــتـــياأتَ
تـَــْيـــ�ـــصِ ـــــــــــــراِط  لإِْف وذاَك 

ٍْم ـــــَن �ــــرصُ ـــدي ِلـــبـــاِبـــَك يـــا َذْق ـتــيوَقـــ�ـــصْ ْ ِمــيَـّ ُ
َدلــــيــــٌل عـــلـــى َدْقـــــِنـــــ�ـــــرص

َك اإِىل ما ُتريُد.
ُ
يُخ، فاأَنا اأُجيب يُّها ال�صَّ

ُكُه وان�رسَف؛ فقال له الوايل: فا�صرْب اأَ
َ
ثم َتر

فلم َيَلتفْت اإِليه، وَتركُه وم�صى.

 ،
ّ
ّجى بن اأَبي احل�صن بن هبة اهلل بن َغزال الوا�صطي

َ
ل، املُر ين، اأَبو الَف�صْ 00)- اأَخربن عفيُف الدِّ

 ،
)((

ّ
ثي

ْ
 بن املَُعلِّم، ال�ّصاعر الُهر

ّ
د بن علي من لفِظِه بحلب، قال: اأَخربن اأَبو الَغناِئم، حممَّ

قال:

]اخلفيف[ َنٌة َفَغنَّْت:  
ْ
َْت َقي َقِدمُت بغداَد، وُدعيُت اإِىل َدْعَوٍة، وَح�رسَ

اللَّْيـ ــَهــِر  �ــصَ مــن  حــا�ــصــاَك  ــي،  ــْوم نَ ــيُردَّ  ــام ــن َم عـــنـــَد  اأَراَك  ـــي  ـــلِّ ـــَع لَ ــــِل  ـ

َلتني اإِجاَزَتُه؛ فاأََجْزُتُه يف احلاِل َبديهًا، و�َصاأَْلُتها اأَن ُتَغنِّي به، وقلُت: و�َصاأَ

الُع�ْصـ َجْفِنِه  من  قاِم  ال�صَّ ُمِعْرَ  يا  ــقــاِم]07)اأ[  ـــَر الــ�ــصَّ ـــــــْرَت غ َع ـــّا اأَ ـــاَق ه �ـــصَ

اللَّْيـ �َصَهِر  مــن  حا�صاَك  ــْومــي،  نَ ــي«»ُردَّ  ــام ــن َم عـــنـــَد  اأَراَك  لَــعــلِّــي  ــــِل  ـ

يَْفـ ْن  اأَ ــِل  ــْب َق مــن  الــبُــكــاَء  َعــنِّــي  ـــُح  الَهواميواْم ــوُع  م ــدُّ ال الــهــوى   َّ
�ــرصِ َح  ـ�صَ

ْبـ ال�صَّ على  ــاُم  ــصَّ ــ� ال يُحمى  ــــاذا  ــاِمومِل ــصَّ ــ� ال داُر   
َ
َوْهــــــي ِبـــبـــغـــداَد  ِب 

ين،  ِه يف فخِر الدِّ ؛ بدم�صَق، لنف�صِ
)2(

د بن َن�رسْ اهلل بن ُعَنني )0)- اأَن�صدن �رَسُف الّدين، حممَّ

ِته، تويف �صنة  ِرقَّ ين، ال�ّصاعر امل�صهور؛ كان �صاعراً رقيق ال�ّصعر، لطيف حا�صية الّطبع، يكاد �صعره يذوُب من  ))( جنم الدِّ

ث، وهي قرية من اأَعمال نهر جعفر، بينها وبني 
ْ
)50هـ. وفيات االأَعيان 5/5 والوايف بالوفيات 65/4). ون�صبته اإِىل الُهر

وا�صط نحو ع�رسة فرا�صخ، وكانت وطنه وم�صكنه اإىل اأَن تويف بها.

بكي 87/8 
ُّ

يوان: قالئد اجلمان 6/)4) وطبقات ال�ص اخلرب واالأَبيات يف ديوان ابن عنني 94-95 ويزاد على تخريج الدِّ  

لطان 70 وحياة احليوان 
ُّ

ونهاية االأَرب 0)/96) والبداية والنهاية 7)/208-209 وفكاهات االأَ�صمار )4) و�صكردان ال�ص

الكربى 8/2)).

ة، مولعًا بالهجاء  م�صقي، ال�ّصاعر امل�صهور؛ كان خامتة ال�صعراء، غزير املادَّ د بن ن�رس بن مكارم، الدِّ وُيقال يف ا�صمه: حممَّ  )2(

ين، فطاف البالد؛ ثم عاد اإىِل دم�صق يف اأَيام امللك العادل؛ تويف �صنة  لطان �صالح الدِّ
ُّ

وثلب اأَعرا�س الّنا�س، نفاه ال�ص

0)6هـ. وفيات االأعيان 4/5) وم�صادر اخلرب.
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َعها جارٌح، فوَقَعْت يف 
َ
، فجاءْت َحماَمٌة قد اتَّب  على امِلْنرَبِ

َ
، وقد جل�س يِّ َّ

ابن خطيب الر

]الكامل[ َحْجِرِه، فاأََخَذها، فقام وقال ُمرجَتاًل: 

�َصتَوا اإِذا   َ ْ
ــن ــِم ــِع ُــْط امل الـــِكـــراِم  ــَن  ــابْ ــِفي ـــٍج خــا�ــصِ ـــْل ــٍة وثَ ــبَ ــَغ ــصْ ــ� َم ُكــــلِّ  يف 

ــَرْت ــطــايَ تَ الــنُّــفــو�ــُص  اإِذا   َ ْ
ــِمــن ــِفالــعــا�ــصِ اِع ــرَّ ــواِرِم والــَو�ــصــيــِج ال ــصَّ ــ� ـــْنَ ال بَ

ــْم ــُك ــلَّ حَمَ اأَنَّ  ــــاَء  ــــَوْرق ال ــــاأَ  ــــبَ اأَنْ ــِفَمــــْن  ــخــاِئ ــْل ـــــَك َمــْلــجــاأٌ ِل نَـّ َحــــــَرٌم، واأَ

ِب�َصْكِوها ــاِن  م ــزَّ ال �ُصَلْيماَن  ـــاَءْت   خــاِطــِفج
ْ
ــَمــُع يف َجــنــاَحــي ــْل واملَــــْوُت يَ

َحْتُفها ــى  ــدان تَ وقــد  عليَك  ـــــَدْت  ــتَــاأْنَــِفَوَف ــا املُــ�ــصْ ــه ــاِئ ــق ــبَ ــا ِب ــه ــْوتَ ــبَ ــَح َف

اأَن�صَدن  قال:  قاق،  الدَّ بن  اهلل  ف�صل  بن   
ّ
علي احل�صن،  اأَبو  ين،  الدِّ ب  ُمَهذَّ  

)((
اأَن�صَدن  -(0(

الكامل[ ]جمزوء  ِه:  ، لنف�صِ
ّ
زاعي

ُ
االأُ�صتاذ حّماد بن من�صور بن حّماد الب

ــــــْه ََّة الــــَقــــَمــــِر املـُـــــِدلَّ ـــــــــــاهلِل بـــــــاهللْيــــا �ــــــــــرصَ ـــــا ب ـــــه ـــــاِل ـــــم ـــــَج ِب

ـــ ــْل ـــُل ِح ـــْخ ـــبُ ـــ�ـــصَ ال ـــْي ـــَل ــــــودي َف ـــْهُج ـــُن ُحـــلَّ ـــصْ ـــ� ـــــْن َعـــلـــيـــِه احُل ـــَة َم ـــيَ ـ

ـــــَف الــــَكــــِريـــــ ـــــْط ــــفــــي َع ــــــْهوتَــــَعــــطَّ ـــــاِك املـُـــــَدلَّ ـــــنّ ـــــَع ـــى ُم ـــل ــــــِم ع ـ

ـــــِديْــــــ ــــــــــــــاُه كــــــم تـَــــتَـــــَقـــــلَّ ـــْهَويْ ـــلَّ ـــِح ـــتَ ـــ�ـــصْ ــــا ُم ــــــا ي ـــــَن ِدمــــــاَءن ـ

ـــــٍة ـــــَع يْ ِ
َ

ـــــرص ــــــــــــــاأَيِّ ُحــــــْكــــــِم � ـــْهوِب ـــلَّ ِم اأَيِّ  اأَم  ـــْفـــُكـــهـــا  �ـــصَ لـَـــــِك 

َ اأَتـْــــــ ْ
ـــٍن بـَــــــن ـــصْ ـــ� ـــْمـــ�ـــصَ ُح ـــــْهيــــا �ـــصَ ـــــلَّ ــــَن ِبـــهـــا اأَِه ــــْف ــــَف ـــــــــراٍب َح

ــــ ـــْي ــــِن ِف ــــ�ــــصْ ـــــِك احُل ـــــْل ُ ـــْهتـَــــْغـــــدو مِب ـــلَّ ـــِق ـــتَ ـــ�ـــصْ ــــــُة ُم ــــــاَح َ ــــْم وامل ــــِه ـ

ــــــــــــــواِك مَلــــــــا َتَــــــــْو ــــــــــول َه ـــــْهلَ ِذلَـّ ــــتــــاِق  املـُـــ�ــــصْ ُة  ـــــــــزَّ ِع َوَل 

ـــــٍن ـــــاِئ ٍء ك
ْ
ــــــــي ـــــــِه وِعـــــلَّـــــْهولَــــــــُكــــــــلِّ �ــــــــصَ ـــــوُم ِب ـــــق ــــٌب يَ ــــبَ ــــصَ �

بن  ُبختيار  بن  اأَحمد  بن  د  حممَّ بن  اأَحمد  ين،  الدِّ  
ُ

�صم�س العامُل،  الفقيُه  اأَخربن  ]08)اأ[   -(0( 

ه و�صنده يف بغية الطلب 6/))4-29)29. ))( اخلرب بن�صّ
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�َصها اهلل، قال:
َ
َة َحر  اأَ�صاًل، مبكَّ

ّ
، الوا�صطي

ّ
 بن حممد بن اإِبراهيم، ابن املَْندائي

ّ
علي

 بن املَُعلِّم ال�ّصاعر: قال: كنُت 
ّ
د بن علي ين، اأَبو الغنائم، حممَّ  جنُم الدِّ

ُ
ئي�س

َّ
حكى يل الر

   :
)((

حتّي
ُ
َدْتني من قطعٍة للب َنٌة، فاأَن�صَ

ْ
َْت َقي ببغداَد عند بع�ِس اأَ�صدقائي، َفَح�رسَ

]الب�صيط[  

ــُه ــَل ــَق ــِن اأَثْ ــَل اْهــتــزاِز الــُغــ�ــصْ ــْث ــزُّ ِم ــتَ ــْه �َصّحاِحتَ  
ِّ
ــِمــي الــَو�ــصْ ــَن  م ــٍث  ــْي َغ ُمـــروُر 

]الب�صيط[ َلْتني اإِجازَته، فكتبُت لها:  و�َصاأَ

ــا اأَبــــداً ــه ــْرِع ــن َف ــاِحوغـــــاَدٍة تـَـْكــتـَـ�ــصــي م ــب ــصْ ــٍل واإِ� ــْي  لَ
ْ
َوَوْجــِهــهــا بُـــْرَدتَـــي

بََعثَْت جى  الدُّ َكــفُّ  َكتَبَْت  وما  ــاِحجــاَءْت  ــهــا م ــن ِجــْنــ�ــصِ ــاِح لـــُه م ــب ــ�ــصَّ ـــُد ال يَ

ــُه ــَل ــَق اأَثْ ِن  الُغ�صْ اْهــتــِزاِز  ــَل  ــْث ِم ــزُّ  �َصّحاِح«»تَــْهــتَ  
ِّ
ــِمــي الــَو�ــصْ مــَن  َغــْيــٍث  ـــروُر  ُم

ــِه ــِف ــقِّ ــثَ ُم َكـــّفـــا  َرنَّــــَحــــْت  ذاِبـــــٍل  ـــاِحاأَو  ـــصْ � ـــاٍد لإِ ـــ�ـــص ــــبَّ اإِْف ُكـــُعـــوبَـــُه ِغ

ــٍب ــاٍف وعـــن َحــبَ ــص ــــَرٍد � ــن بَ ــن راِحتـَــْفـــرَتُّ ع ــهــا الــَعــْذُب مــن مـــاٍء وم ــُق وِريْ

ــِه ــْن َخـــمـــراً تـُــَعـــلُّ ِب ــك ــو مل ت ــــذاَك ل احيك ال�صّ ِعــْطــُفــهــا  ــراً  ــْك ــصُ � َتــايَــَد  مَلــا 

�َصَفهاً يَرى  بّاً  �صَ ِبها  اللُّحاُة  حَلا  لِح]08)ب[  ول  ـــــاٍه  ن ــــا  ِب يـَـــكــــوُن  ُحــــبّــــاً 

ــٍت ــِف ــتَ ــْل ُم ـــَر  غ ـــداً  ـــْي ِج اهللُ  قـــاتَـــَل  ـــاِحيــا  ـــْرت ُم ـــَر  غ وَقـــْلـــبـــاً  ـــواين  ـــَغ ال اإىِل 

ـــــاِل الـــَعـــْر�ـــصِ ُمــــْدِرَكــــٍة ـــٍة خِلِ ــاِحِبـــِهـــمَّ ــّم َط ــاِء  ــي ــْل ــَع ال اإىل  ـــْرٍف  ـــَط ِب تَــْرنــو 

04)- قال يل: وقال ابُن املَُعلِّم:

 
َ
ناِظر  ،

)2(
ْندل �صَ ين  الدِّ بهاَء  اأَنَّ   

َ
وذكر  ، اإِيلَّ ُغالمي  فدخَل  ِث، 

ْ
بالُهر داري  يف  كنُت 

ُه، فوَقَع َنَظري عليه، َفَعِملُت اإِىل اأَن و�صَل 
َ
ْلَتِقي ليها، فَخرجُت الأَ ط، كان قد و�صَل اإِ وا�صِ

))( ديوانه )/442.

)2( هو عماد الدين، اأَبو الف�صائل، �صندل بن عبد اهلل احلب�صي املقتفوي؛ كان اأَحد اخلدم الكبار بدار اخلالفة، وله املنـزلة 

ًا الأَهل العلم؛ تويف �صنة 
ّ
فيعة عند اخللفاء، توىّل الّنظر بوا�صط اأَّيام امل�صتنجد باهلل؛ كان حافظًا لكتاب اهلل، متديّنًا، حمب

َّ
الر

)59هـ. الوايف بالوفيات 6)/))). وقوله: بهاء الّدين، كذا يف االأَ�صل.
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]الطويل[  :
)(( اإِيلَّ

الــنَّــدى َطلَّها  ـــٍة  َرْو�ـــصَ مــن  اأََرٌج  ــِل اأَلْــيَــِلَومـــا  ــْي ــلَّ ــٍح مــَن ال ــْن َع يف ُج ــوَّ ــصَ ــ� تَ

َرْطــبَــٌة  
َ
وْهــي با  ال�صَّ ـــُح  ِريْ ــِه  ِب ـــاَءْت  ــَدِلوج ــْن ــُة َم ــَق ــْب  َع

ِّ
ــوِت احَلــــي ــي ــن بُ ــهــا م ِب

ــــراِب اأَمـــاِكـــٍن ــن تُ ــْنــدِلبــاأَْطــيَــَب َعـــْرفـــاً م ــُل �ــصَ ــْي ـــاَزًة َخ ـــت ــهــا جُمْ ــْت ِب ــصَّ ــ� َتَ

]الكامل[  :
)2(

ِه 05)- واأَن�صَدن ابن املندائي، قال: اأَن�صَدنا ابن املَُعلِّم لنف�صِ

ــُه ُمـــْوجـــوُد ــاُم ــق ــصَ ــ� ــنــى َف ــوُداأَِلـــــَف الــ�ــصَّ ــق ــْف ـــكـــرى َفــمــنــاُمــُه َم وَجـــفـــا ال

ــُه وُدونَ ــزاِر  َ امل على  يَحوُم  بٌّ  �صَ ــُد]09)اأ[  ــْي ــِب ـــــــُرُه وال ـــراِق َوَوْع ـــِع ــُل ال ــْه ــصَ �

وَحْبَلها َزروَد  ــٍب  ــَل َح مــن  ــتــاُق  َزروُديَــ�ــصْ ـــاآِم  الـــ�ـــصَّ ـــَن  م اأَيْـــــَن  َهــْيــهــاَت 

ــِه ــاِق ــي ـــــــــٌه َمـــْعـــمـــوُدويَـــِحـــنُّ مـــن َطــــــَرٍب َحـــنـــَن ِن ــــــــلٌّ واِل فـــيـــهـــا وُك

يل اإِنَّ  ـــًا  ـــْه َم اهلِل  ـــِت  ـــْي بَ ــــاجَّ  ح ــوُديـــا  ــص ــ� ــْق َ ــا امل ــه حـــاجـــاً وَحـــْمـــُلـــُكـــُم لَ

و�صاِئلوا ــِب  ــَذيْ ــُع ال ـــَب  ـــاِريْ اأَع ــوا  ــيُّ يـُـفــيــُدَح الـــُعـــريْـــِب  ـــاآُل  تَـــ�ـــصْ كــــاَن  اإِْن 

ــُم ــُك ــْي ــَل َع اجَلـــــواِب  َردَّ  ــُم  ــوُه ــُل ــصَ َمــــــْردوُدو� ـــْم  ـــُك ـــوؤالَ �ـــصُ اأَنَّ  ـــــــنُّ  واأَُظ

َمــعــا�ــرِصٌ بــاجلــواِب  يَ�ْصخو  كــيــَف  ـــوُدبــْل  اجُل ــا  م ــــَورى  ال دوِن  ــن  م ــــْدِر  تَ مل 

ــوُب ِنــ�ــصــاِئــِهــْم اأَيْــِديْــِهــُم ــل ـــــَدْت ُق ـــنَّ َحـــديـــُداأَْع ـــِه ـــوِب ـــُل ـــُق ـــُهـــْم َك فـــاأَُكـــفُّ

ـــُه ـــُل واأَْه الـــُعـــَذيـــِب،  ــن  ع اأُذاُد  ــــــاوؤُه َمـــــْوروُدمـــايل  كــــاِب وم َوَطـــــُر الــــرِّ

ــْم ــُدُه اأُري و�صاِكِنْيِه  ــِب  ــَذيْ ــُع ال اأُريــــُدِبِحمى  ــُت  ـــٌب ولَــ�ــصْ َحـــَل ـــاُح يل  ـــب وتُ

]املتقارب[  :
)((

 قاِئَلُه
ِّ
م

َ
06)- اأَن�صَدن والدي- رحمُه اهلل- ومل ُي�ص

الَفتى ــاِت  ــق ِث اإِنَّ  ــُرَك  ــْم ــَع لَ ــدوا]09)ب[  ــاَع ــص � ـــَدُه  ـــاَع ـــص � ــــُر  ْه ــــدَّ ال اإِذا 

))( االأَبيات بخرٍب خمتلٍف يف الوايف بالوفيات 6)/4)).

 الّتاجر، قال: اأَن�صدنا ابن املعّلم. 
ّ
)2( يف الهام�س بخطِّ ابن العدمي: اأَن�صدنيها النَّجيب داود الّطيبي

))( م�صت االأَبيات، برقم )9.
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ـــوُه ـــُم ـــَل ـــصْ اأَ� َدْهــــــــُرُه  ـــُه  ـــانَ خ ــــــُدواإِْن  واِح ــــــُه  لَ ــــْم  ــــُه ــــْن ِم ــــَق  ــــْب يَ ومل 

ــصَ ــ� ــري امل اأَنَّ  ـــُم  ـــَل ـــْع يُ كـــــاَن  ــــو  ـــــــا عــــــــــــاَدُه عـــــاِئـــــُدول ــــــــــوُت مَل َي

يخ ربيع بن  ، قال: �َصمعُت ال�صَّ
ُّ
د بن اأَبي �َصعد احللبي يُخ اأَبو عبد اهلل، حممَّ ثني ال�صَّ 07)- حدَّ

، يقول:
)((

ّ
حممود املارديني

قني، َفمنهم 
ِّ
ُو. قال: ومن عاَدِتهم اأَنَّهم َيخرجون ُمَتَفر نني حاجُّ ال�رسَّ

ِّ
جاَء يف بع�ِس ال�ص

نني اإىِل 
ِّ

َمن يخرُج قبَل رجَب، ومنهم َمن يخرُج َبْعَدُه؛ َفَقِدَم منهم َقْفٌل يف بع�ِس ال�ص

َكِتِفها،  على  وَع�صاها  َوها 
ْ
َفر واأََخَذْت  حاِمٌل-   

َ
وهي امراأٌَة-  معهم  َجْت 

َ
َفَخر َة،  مكَّ

وِجراَبها وَرْكَوَتها على الكِتِف االأُخرى.

�َصجرٍة،  اإِىل  َفَلَجاأَْت  ريِق؛  الطَّ بع�س  يف  ْلُق  الطَّ اأَْدَرَكها  ريق،  الطَّ طوا  َتَو�صَّ فلما  قال: 

ُعُه، فاأَْفكروا يف اأَْمِرِه،   لُه َمن ُير�صِ
َ

 االبُن لي�س
َ

َعْت اْبنًا، وماَتْت، ودَفنوها؛ وَبقي َفَو�صَ

جرِة،  ه، وَتركوُه حتَت ال�صَّ مِّ
ِو الذي كاَن الأُ

ْ
وُه يف الَفر َلٌة. فاأَخذوُه وَلفُّ

ْ
فلم يكْن لُه ِحي

وا. ]0))اأ[ وَم�صَ

 وعادوا، اْجتازوا بذلك املكاِن، فقالوا: ها ُهنا ماَتْت ُفالَنة، وها ُهنا 
ْ
ُهم وا ِحجَّ فلّما َق�صَ

 ما كاَن منُه.
َ
وا ِلَنْنُظر ْكنا َوَلَدها، َفَهُلمُّ

َ
َتر

اِن، وهو َمْلفوٌف على  ناُه َتِب�صّ
ْ
ًا، وَعي

ّ
فجاوؤوا اإىِل املكاِن الذي َتركوُه ِبِه، َفَوَجَدوُه َحي

احلالِة التي َتركوُه؛ َفَعِجبوا من اأَْمِرِه، وقالوا: َنحمُلُه؛ َفَحَملوُه.

ًة قد َتِبَعْتهُم، وهي مَتْ�صي َخْلَفهم؛ َفَو�صعوا 
َ
ي
ْ
اأَوا َظب

َ
فاْلَتَفتوا عن َقريٍب من ذلك املكاِن، َفر

َعْتُه حّتى �َصِبَع؛ فجاوؤوا  اإِليِه واأَْر�صَ ُة 
َ
ي
ْ
ب ريِق، واأَْبَعدوا عنُه، فجاءِت الظَّ غري على الطَّ ال�صَّ

عوُه لها  �صاِع، َو�صَ
َّ
 اإِىل الر

ُّ
بي ُة َخْلَفهم؛ كلَّما احتاَج ال�صَّ

َ
ي
ْ
ب اإِليه وَحَملوُه و�صاروا، والظَّ

ُعُه. وهي ُتر�صِ

بيُة  الظَّ فرَجعِت  منها،  كانوا  التي  القريِة  اإىِل  و�صلوا  اأَن  اإِىل  مرحلًة،  َمرحلًة  هكذا 

، اأَحد االأَولياء املعروفني بالكرامات؛ ذكر ابن العدمي جملًة من كراماته، 
ّ
))( اأَبو الف�صل، ربيع بن حممود بن هبة اهلل، املارديني

تويف �صنة 602هـ. بغية الطلب 8/)59). 
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وَترَكْتهُم.

 ،
)2( َمرْيٍ د، احل�صن بن اإِبراهيم بن اخَل�ّصاِب، ِب�صُ ين، اأَبو حممَّ  القا�صي بهاُء الدِّ

)((
08)- اأَن�صَدن

تِّمئة،  ابِع والع�رسين من ُجمادى االآخرة، من �صنة �صتٍّ وع�رسين و�صِ
ّ

يوَم االأَربعاء، ال�ص

]ال�رسيع[ ِه بحلب:   لنف�صِ
)((

ّ
يف ]0))ب[ االإِْدري�صي قال: اأَن�صَدن ال�رسَّ

ـــْم ـــِرُك ـــْج ــى َه ــل ـــا �ـــصـــاَدتـــي مــــايل ع ـــرِبُ َمـــْهـــجـــوُري ـــصْ ـــ� ٌ، وَهــــــْل يَ
ْ

ــــرب �ــــصَ

ـــِه املـُــنـــى ـــي ــــَد ف ـــــُم احلــــا�ــــصِ ـــــتُ ـــــْل وُراأَنَ
ْ

ــــــــــــَزَن َمـــــ�ـــــرص ـــــا اأَْح َفـــــْهـــــَو مِب

يف َفـــْهـــَو  ــكــى  بَ اأَْن  َذنْـــــٌب  يَـــُك  ـــــظـــــوُر)4(اإِْن  ـــاِق حَمْ ـــصّ ـــ� ـــُع ــــِة ال ــــَع يْ ِ �ــــرصَ

اأَْن ــَل  ــب ق ــى  ــص � ــرِّ ــال ب ـــِه  ـــي اإِل ــــذوُرُعـــــودوا  ــــْع ــــوَل َمـــــْن يَـــــْعـــــُذُل: َم ــــق يَ

 
ُّ
احلا�صي د  حممَّ بن  �صامل  بن  �صافع  بن  د  حممَّ بن  اإِبراهيم  ب  املهذَّ اأَن�صَدن   -(09

قا�صي   ،
ِّ
التَّنوخي  

ّ
احلا�صي اأَحمد  بن  احل�صني  اهلل،  عبد  اأَبي  للقا�صي   ،

ُّ
التَّنوخي

]الكامل[   :
)5(

حا�ٍس

ـــصُّ ـــ� ـــْرَف ِ يَ ْ
ـــــــُع الــــَعــــن ــُه بَــْعــ�ــُصَحــــتّــــاَم َدْم ــصَ ــ� ــْع ــصُ بَ ــ� ــِف ــْخ واأَ�ــــصــــاَك يَ

ــْت ــَل ــْع ـــَت ِبــــواِحــــٍد َج ـــْب ـــصِ ــى اأُ� ــت َغـــْمـــ�ـــصُوم ـــا  ـــاُده ـــت ـــْع يَ ل  َعــــْيــــنــــاَك 

فقد ــــيــــِه  اإِل يَـــــداً  ــــاُن  م ــــزَّ ال ـــَط  ــ�ــصُبَـــ�ـــصَ ــْب ــا َق ــه ــُط ــصْ ــ� ــِه وبَ ــي ــل جــــــاَرْت َع

ً
ـــى ـــص ــــــُردُّ اأَ� ـــَك َفــمــا يَ ـــْي ـــَل ْن َع ــــــوِّ ــــٍت ولَــــــو انَّـــــــُه َرْكــــ�ــــصَُه ــــاِئ مــــن ف

ــــا ــــن ِل وَّ
اأَ ــــُل  ــــْث ِم اإِلّ  ــــْحــــُن  نَ ـــــْل  ْر�ــــــصَُه ـــُن الأَ ـــ�ـــصُ ــاُء وَتْ ــص ــ� ــنِّ ـــُد ال ـــِل تَ

]اخلفيف[  املذكوِر، َيهجو: 
ِّ
0))- ])))اأ[ واأَن�صَدن اأَي�صًا للقا�صي احلا�صي

ه و�صنده يف بغية الطلب )/27)). ))( اخلرب بن�صِّ

 دم�صق، ال تزال حتمل اال�صم ذاته.
ّ
)2( قرية �رسقي

، اأَبو احل�صن، االإِدري�صي، �رسيف النَّ�صب؛ كان فا�صاًل اأَديبًا، �صاعراً جميداً، ب�صرياً باحلكمة 
ّ
))( هو اإِدري�س بن احل�صن بن علي

مًا بالّتاريخ، له م�صنَّفات؛ تويف �صنة 0)6هـ. بغية الطلب )/24)).
ِّ
وعلوم االأَوائل، عارفًا باالأَدب وعلم النَّ�صب، قي

)4( يف بغية الطلب: ...... مغفور.

ة النُّعمان. معجم البلدان 205/2. َّ
)5( حا�س: قرية من قرى معر
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ــٍق ْر�ــــصَ ِدَمــ�ــصْ ـــا))(مل تـَـــَزَل ُمـــْذ َدَخــْلــَت اأَ ـــي ــــــًا نَــــهــــاراً ول ـــغـــاً واِغ وا�ـــصْ

ِمــْنـــ ـــــــاً  وادي ـــنـــوا  ـــطَّ ـــبَ تَ  ٍّ َ
ـــــرص � ــْيــااأَيُّ  �ــصَ فــيــِه  تَـــكـــْن  ومل  َقــــــراراً  ــــَك 

َمِن، 
َ
- وكاَن من َكْلِب الي

)2(

ِّ
 املذكوُر، لَعمرو بن َهْوَبر الَكْلبي

ُّ
ُب احلا�صي )))- واأَن�صَدن املَُهذَّ

، وقد 
ّ
مي  الها�صِ

ّ
ة- يف بع�ِس َبني �صالح بن علي

َّ
ْيديَّة، من َعَمِل املََعر وكان من َمْعراثا الرُبَ

]الكامل[ َل َيَدُه، و�َصاأََلُه حاجًة، َفَمَنَعُه اإِّياها: 
َّ
َقب

ــصِ ــ� ــكِّ ــنَ ــتَ ُ امل ــــَك  ــــاِن َزم َدرُّ  َدرَّ  ــــْوَق الأَْروؤُ�ــــــصِل  اجلــاِعــِل الأَْذنــــــاَب َف

ِنــْعــَمــٍة يف  ـــٌة  ـــَم ـــْق ِن اإِلّ  ـــــــَت  اأَنْ ـــا  نَْرِج�ِصم َحــديــَقــِة  يف  ــْوٍك  ــصَ � ــُل  ــصْ اأَ� اأو 

ــاً يف يـَــٍد ــاع ــي ــصَ ُقـــْبـــَلـــًة َذَهــــبـَـــْت � ــِصيـــا  ــِر� ــْق ــنِّ ــال ــا ِب ــه ــانَ ــن ـــــَذَف الإِلـَــــــُه بَ َق

ــٍم اآبـــــــاوؤُُه ــص ــا� ِ ه
ُ

ـــ�ـــرص ـــْن ِّ ُع
ـــصِِمــــن �ــــرصِ � ـــرْبُ ــــُه مـــن ُق ــــاأَنَّ وُجـــــــــدوُدُه، وك

ــوُءين ــصُ ــ� يَ ــِم  ــي ــئ ــلَّ ال ــى  ــن ِغ اإِنَّ  املـُـْفــِلــ�ــِصيـــــاَرّب  اجَلـــــواِد  ىل  اإِ ِغــنــاُه  ــْل  ــُق ــانْ ف

َلَب اإِْن�صانًا؛ من  ِه، وقد �صَ ِ ب، ِلَعمرو بن َهْوَبر، يف َخليفِة َع�رسْ )))- ])))ب[ واأَن�صَدن املَُهذَّ

]الب�صيط[  :
)((

اأَبياٍت

وء. والواغل: الّداخل على القوم يف طعامهم و�رسابهم.
ُّ

))( وا�صغًا: متلّطخًا بال�ص

))2- االأَبيات عدا اخلام�س له يف زبدة احللب )/70-)7. يقولها يف اأَبي �صعيد ُعبيد بن جناد احللبي، املتوفى �صنة ))2، وكان 

لها: ]االأبيات[ والثالث والّثان،  وَّ
املاأمون واّله ق�صاء حلب؛ وله يقول عمرو بن هوبر الكلبي، يف ق�صيدٍة يغ�سُّ منه، اأَ

�صمن اأَربعة اأَبيات، يف املنتخل )/447 البن اأَبي زرعة.

اغب )/629 للهنادي.
ّ
ة )/))) وحما�رسات الر

َّ
والثالث مبفرده، يف الّتذكرة احلمدوني  

 حم�صٌن من كلب؛ ثم اأَورد له قطعتني من 
ٌّ

، اأَعرابي
ٌّ

اح يف: َمن ا�صمه عمرو من ال�صعراء ))2 وقال: �صامي
ّ
ذكره ابن اجلر   )2(

ة النُّعمان،  َّ
�صعره. وقال ابن العدمي يف زبدة احللب )/)7: وهذا عمرو بن هوبر، كان من معراثا الرُبيديَّة، من �صياع معر

ة م�رسين، وُقتل بها.
َّ
وويل يف اأَيّام املتوكّل معر

ة االآخذة اإِىل  ة النُّعمان، على اجلادَّ َّ
 معر

ّ
لي

ْ
يديَّة: يف ِقب وقال ياقوت يف: امل�صتك و�صعًا، واملفتق �صقعًا 400: َمعراثا الرُبَ  

ة النُّعمان  َّ
يديَّة، من �صياع معر حماة؛ منها كان عمرو بن هوبر بن معاذ بن �صفيان بن زيد ال�ّصاعر، من اأَهل َمعراثا الرُبَ

املعرّي يف  املهلَّب  ابُن  كّله  5)2هـ. ذكر ذلك  �صنة  تويف  اهلل؛  املتوّكل على  ِقبَل  من  ة م�رسين 
َّ
معر باجَلْزِر، وكان ويل 

تاريخه.

))( الثالث له رابع اأَربعة، يف َمن ا�صمه عمرو من ال�صعراء ))2. وقال ابن اجلراح: هو يف ق�صيدة اإِبراهيم بن املهدي، التي 

املرت�صى  اأَمايل  بتمامها، يف  اإِبراهيم بن املهدي  املغرُي على �صاحبه. وق�صيدة  يُّهما 
اأَ اأَدري  املعت�صم.... وال  ميدح بها 

وح 858 الإِبراهيم بن املهدي. 
ُّ
249/2-250، واالأول خامتُتها. وهو يف الت�صبيهات 25 وخا�س اخلا�س 76) وَروح الر
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ــٌح ــِت ــَف ــْن ُم ـــْدِل  ـــَع ال بــــاُب   ، ُ َ
اأَْكـــــــرب َم�ْصدوُداهللُ  الــُظــْلــِم  وبـــاُب  ــــاِم،  الأَن على 

لوٍب: َفِة َم�صْ قال فيها يف �صِ

ــَقــًة بــا�ــصِ اهلِل  َويِلَّ  يـــا  ــــُه  ــــتَ ــــَرْك ُعــوُدتَ ِطـــْرُفـــُه  ــاً  ــح ــِريْ َط ــِق  ــري ــطَّ ال على 

ــصٍ والــــَهــــواُء لَــُه ــ� ــْب ــُو َك ــْل ــصِ ـــُه � ـــاأَنَّ ــوُدك ــفُّ ــصَ ـــٍة واجِلـــــــْذُع � ـــاِويَ ـــوُر �ـــص ـــنُّ تَ

ِه: ّي لنف�صِ
ِّ
ة املََعر

َ
�ص

َ
ل بن َعْنب ، قال: اأَن�صَدن الفقيُه موؤمَّ

ّ
ب احلا�صي )))- واأَن�صَدن املهذَّ

]الب�صيط[   

ــلــوُل ــْغ ـــواِق َم ـــصْ ـــالأَ� ـَك ب ـــْرُ ُحــبِـّ ـــصِ ــطــوُلاأَ� ــَك بــالــتَّــْكــديــِر مَمْ ــِل ــصْ وَديْــــُن َو�

ــلــي ـــِه اأََج ــوٌل ِب ــص ــْو� ــــْوُم َهـــْجـــِرَك َم وُلويَ َمْو�صُ اللَّْحِظ  ْحِر  ِب�صِ ُفـــوؤادي  كما 

ــدوُد وما ــول الــ�ــصُّ ــاُل والــِقــْيــُليــا مــا اأَلَـــذَّ الــَهــوى ل ــق ــول ال ــى الــتَّــَهــتُّــَك ل ــل اأَْح

َويل ـــُت  ـــْي َع ادَّ فيما  بُــنــي  يُــَكــذِّ ذا  ـــْن  تَــْعــلــيــُلَم احَلـــــقِّ  ــا يف  ــه ــالَ ـــٌد م ـــواِه �ـــصَ

وَجوًى ناِحٌل،  وِج�ْصٌم  َغزيٌر  َدْمٌع  ــُل])))اأ[  ــْي ــِه الـــبـُــْزُل املـَـرا�ــصِ ــِل ــْم ــلُّ عــن َح ــِك يَ

د النَّامي، بخطِّ اأَبي القا�صم، احل�صني  ا�س، اأَحمد بن حممَّ
ّ
4))- قراأُت يف )جمال�صات( الأَبي العب

ا�س الّنامي -: واأَخرَبن ابُن ُدُر�ْصَتويه، 
ّ
ابن اأَبي اأُ�صامة - �َصِمَعها منه - قال - َيعني اأَبا العب

قال: �صمعُت املرَُبَِّد يقوُل:

ل يف �ُصوٍق، فوقَف به، فقال لُه: كيف  َمد بن املعذَّ  بعبِد ال�صَّ
)((

اجتاَز اإِ�صحاق بن خلف

ِة؛ فقال 
َ
اأ�ِس واللَّْحي

ّ
بي�َس الر ُدَك يا اأَبا يعقوب؟ وكان على حماٍر �صغرٍي اأ�صوَد، وكاَن اأَ جَتِ

]املديد[ ُمرجتاًل: 

ويف ديوان املعان 2/2)8 مل�صلم بن الوليد. وعنه يف ديوانه 0)). 

))( يف الهام�س بخطِّ ابن العدمي: »هو الب�رسّي«.

َن �صعره. قال ابن املعّتز:  ّطار، ثم ترّقى فمدح امللوك وُدوِّ وهو من �صعراء املعت�صم، كان رجاًل �صاأنه الفتّوة ومعا�رسة ال�صُّ  

َوَجاأَ غالمًا من بني نه�صل، من �صاكني مكة، فقتله، ف�صجن حتى مات يف حدود 0)2هـ. طبقات ابن املعتز 292  والوايف 

بالوفيات 8/))4 وفوات الوفيات )/)6).
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ـــرَبي ــَف مـــن ِك ــْع ــصَّ ــ� ــِرْهاأَنـــــا اأَ�ــصــكــو ال ــَغ �ــصِ مــن  ــْعــَف  الــ�ــصَّ يَ�صِكو  ــــَو  َوْه

ــري ــَع ــصَ ـــن � ـــْبـــِح م ـــصُ الـــ�ـــصُّ ـــا� ـــي ـــَعـــِرْهوبَ �ـــصَ يف  ــــِل  ــــْي الــــلَّ ـــــواُد  و�ـــــصَ

 بن عبد اهلل بن اأََبي جرادة احلَلبي، على َظْهِر 
ّ
يِخ اأَبي احل�صن، علي  من خطِّ ال�صَّ

)((
5))- َنقلُت

بي  ، يف َولدِه اأَ
)2(

ان:[ للمنازيِّ االأُ�صتاذ اأَبي َن�رس، اأَحمد بن يو�صف
ّ
كتاٍب ]َوَقَع اإِيّل بحر

َدبًا، فلم  ورًة واأَ الَوفا، عند وفاِتِه بحلب، وما كان لُه َوَلٌد غريُه؛ وكاَن اأَح�صَن الّنا�س �صُ

]الطويل[ ِزيَِّة به:  َّ
رَبَ منُه على الر �صْ

 اأَ
َ
ُير

ْدري])))ب[اأَطاَقْت يَُد املَْوِت انِْتزاَعَك من يَدي �صَ من  انِْتزاَعَك  املَــْوُت  يُِطِق  ومل 

احَل�صا يف  املَحا�ِصِن  َمْبثوَث  ُكْنَت  ِلَِئْن 
ْ

ــرب ــَق ــِن يف ال ــصِ ــا� ــح َ ـــُحـــوُّ امل مَمْ ـــَك  ـــاإِنَّ ف

والبُكا  
َّ
ــي ــنَ ــْي َع بَـــْنَ  لّ  اإِ ــَل  َو�ــصْ َِفــا 

ْ
ــرب والــ�ــصَّ  

َ
ــبــي ــْل َق  َ ْ

بـَـــن اإِلّ  ــَر  ــْج َه ول 

امللك  بن  مو�صى  الَفْتح،  اأَبو  ين،  والدِّ نيا  الدُّ ر  ُمَظفَّ االأَ�رسُف،  امللُك  لطاُن 
ُّ

ال�ص َقدَم  مَلا   -((6

عن  وَدَفَعه  وِم، 
ُّ
الر ملَك  كيكاو�س  َك�رَسَ  املحرو�صَة، حني  ُُه- حلَب  َن�رسْ َعزَّ  العادل- 

ّواِب 
َ
 بن هالل، املعروِف بابِن الب

ّ
َحفًا كرميًا بخطِّ علي ة؛ اأَران ُم�صْ

َّ
حلب، وَنَزَل الياروقي

 يل اأَنَّ اخلليفَة الّنا�رَس لديِن اهلل، اأَمري املوؤمنني رحمُه اهلل، اأَْنَعمَ بِه عليه، 
َ
رحمُه اهلل؛ وَذَكر

الكتاَب؛  َفَنَقلُت  الكرمِي؛  املُ�صحِف  َة 
َ
ْحب �صُ اإِليِه  ُه 

َ
كَتب  ،

ّ
ال�رّسابي ِكتابًا من جناح  واأَران 

َخُتُه:
ْ

وُن�ص

وّي الّنا�رسّي جناح:
َ
خادُمُه النَّب

ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

ُ الثَِّقِة منها على اآَكِد  ة من اأَْكداِر االْرِتياِب، واْنَعَقَدت َخنا�رسِ
َّ
َفِت املََوّداُت الَقْلِبي اإِذا �صَ

عن  واأَْغَنْتها  الّناِطَقِة،  ِن 
ُ

االأَْل�ص ِبَدعاوى  الُقلوِب  ناُت 
ِّ
َبي ذلَك  عنَد  �َصِهَدْت  االأَ�صباِب، 

ه و�صنده يف بغية الطلب )/284). وما بني حا�رستني فمنه. وكان يف االأَ�صل: على ظهر كتاب املنازي....!   ))( اخلرب بن�صِّ

واالأَبيات يف الوايف بالوفيات 286/8.

اأَديبًا؛  ة ملوك ديار بكر؛ كان �صاعراً جميداً، كاتبًا فا�صاًل، 
َّ
، الوزير، من اأهل منازكرد، وزر للمرواني

ّ
ليكي

ّ
)2( املنازي ال�ص

تويف �صنة 7)4هـ. بغية الطلب )/279) والوايف بالوفيات.
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اِدَقِة؛ ])))اأ[ وَعِلَم اهلُل- َجلَّْت ُقْدَرُتُه، وَتعاَلْت َعَظَمُتُه- اأَنَّ  ماِئِر ال�صّ االإِطاَلِة �َصواِهُد ال�صَّ

ديَّ االأَْوَحِديَّ 
ِّ
ي

َّ
 ال�ص

َّ
امي االأَمرييَّ االأَ�صفه�صالريَّ الكبرييَّ االأََجلِّي

ّ
 ال�ص

َ
تي املجل�س َمَودَّ

اأَداَم اهلل  اأُُلغ حيوغابك،  ، �صاه اأَرمن 
َّ
هائي

َ
َيفَّ اجَلمايلَّ الب ريَّ ال�رسَّ العاِديلَّ املُوؤَيَّديَّ املَُظفَّ

املََوّداِت،  جميِع  على  فاِء  ال�صَّ يف  اأَناَفْت  قد  ُه؛  وَعُدوَّ َدَتُه 
َ

َح�ص َت 
َ
وَكب ُه،  و�ُصُموَّ ُه  ُعُلوَّ

 ِّ اُه، وِب�رسِ
ّ
ي  َحياَء حُمَ

ٌ
ِة ناِظر رْيَ

�صِ
َ
ِ الب �رسَ

َ
ِة اإِىل ِنهايِة الغاياِت، حّتى اإِنَّني ِبب وَبَلَغْت يف املُماَح�صَ

ناُه، ويف طاَعِة 
ْ
اأَراُه، وكلُّ ُودٍّ على َتقوى اهلل الكرمِي َمب اأُ�صاِهُدُه واإِْن كنُت ال  ِة 

َ
ْير ِ ال�رسَّ

لواُت اهلِل و�َصالُمُه عليِه- َمْن�صاُه. َخليَفِتِه- �صَ

اأَ�رْساَر   فَّ  َت�صِ
ْ

�ص
َ
َفي ِم�ْصكاُتُه،   

ِّ
احِل�س َمداِرِك  يف  وَتتَِّقَد  اآياُتُه،   

َ
َهر

ْ
َتب اأَْن  َو 

ْ
َغر فال 

الّطاَعَة،  اأَْخَل�َس  مِلَْن  َتْنَكٍر 
ْ

مِبُ�ص  
َ

ولي�س الُقلوِب؛  َوْحِي  على  وَيِقَف  الُغيوِب، 

املُوؤْمَتَِن  اهلِل  وناِئِب  الرَبايا،  ِرقِّ  ماِلِك  َدولِة  ِلَوالِء  اال�ْصِتطاَعِة،  ُجْهَد  فيها  وَبَذَل 

على   ُ احلا�رسِ َيراُه  ما  ِل، 
ُّ
التََّخي ِبخاِطِر  ْعِد 

ُ
الب على  ِة 

َ
ب
ْ
الَغي مَع  َيرى  اأَن  عايا، 

َّ
الر على 

 
ُّ
ر مُيِ وال  اإِمْياِنها،  َة 

َ
ِحْلي ُقلوَبنا  ُلُب 

ْ
َي�ص ال  تعاىل  فاهلُل  ِل؛  مُّ

التَّاأَ ِبناِظِر  ])))ب[  ِب 
ْ
الُقر

 

َر النِّْعَمَة َحقَّ  طاِنها؛ وَجَعلنا ممَّن َقدَّ
ْ
 �َصي

ِّ
َحالَوَة اأَماِنها، يف ِظلِّ �ُصْلطاِنها، وال َيْفِتُنها ِبَغي

َقْدِرها، َفَوّفاها واِجَب �ُصْكِرها؛ وبعد:

طاَل اهلل َبقاَء ِنْعَمِتِه- يف ُح�صوِل  ِتِه -اأَ
َ
 َرْغب

َ
امي، اأَْجرى ِذْكر

ّ
فقد كان َر�صوُل املَْجِل�ِس ال�ص

َِويَِّة، 
�َصِة النَّب َيفِة املَقدَّ ّواِب؛ َفحيُث انَتهى ذلك اإِىل الُعلوِم ال�رسَّ

َ
َحٍف كرمٍي بخطِّ ابن الب ُم�صْ

االأَْعَظِم، وَمقارِّ  َجناِب َجاللها  اهلِل على  لواُت  ة؛ �صَ
َّ
االإِلِهي ِة 

َّ
ي الُقْد�صِ االأَ�رْساِر  وَمواِقِف 

ئًة ُذرى  َوِّ
ُمَتب َِويَُّة 

النَّب �َصُة  املَُقدَّ يَفُة  ال�رسَّ مُ 
املَرا�صِ - ال زاَلِت  مَ

ُر�صِ ِم؛ 
َ
االأَْكر االأَْطَهِر  َمقاِمها 

َيَد  بِه  واإِحْتاِفِه  �ُصْوِلِه،  حَتْ�صيِل  اإِىل  الِعناَيِة  ُْف  �رسَ االأَ�ْصنى-  َِف  ال�رسَّ من  االأَ�ْصمى  املََحلِّ 

َر�صوِلِه.

َر ُوجوُد ذلَك يف جميِع االأَماِكِن، وَخَلْت منه حّتى �رَسيِف اخَلزاِئِن، اْقَت�صى  فلّما َتَعذَّ

بِه من  ُه  ]4))اأ[ وَخ�صَّ عوِد، 
ُّ

ال�ص ِب 
ْ
امي من َجالِبي

ّ
ال�ص املَجل�ِس  ُه اهلل تعاىل على  اأَفا�صَ ما 

، ُم�صحٌف كرمٌي  ِويِّ
َ
�ِس النَّب اأَنَّه كان للخا�سِّ االأَ�رْسَِف املَُقدَّ َمْقدوِر احُلظوِظ واجُلدوِد؛ 
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َتُِّلِه.
ِدِه وَتب ِلِه، واأَماِكِن َتَهجُّ ِدِه وَتَنفُّ

ُّ
يف َمواِطِن َتَعب

 بِه اإِْنعامًا عليِه، واإِْظهاراً مِلا ُخ�سَّ بِه من �رَساِئِر 
َ
ليِه، واأُوِثر امي باإِهداِئِه اإِ

ّ
 ال�ص

ُ
َفُمِنَح املَجل�س

طفاِء. َلُه من َمزايا �رَسيِف اال�صْ االْجِتباِء، واإِباَنًة َعّما ُخوِّ

من  بِه  َك 
ْ
وناِهي واالْخِتياِر؛  ِطفاِء  اال�صْ ِن 

ْ
ُح�ص على  َدلياًل  االإِْيثاِر،  هذا  ِب�رَسَِف  وكفى 

ُه اأَ�ْصمى ُرَتِب االْزِدالِف،  ْربى على كلِّ اْخت�صا�ِس واأَناَف، واْزِدالٍف اأََحلَّ اْخِت�صا�ٍس اأَ

َعداِء.
ُّ

ناِء، وواِحداً يف الَعالِء، وَعَلمًا يف ال�ص
َّ

ماِء، وواحداً يف ال�ص
َّ

وَجَعَلُه جَنْمًا يف ال�ص

ديِد يف 
ْ

ِه، وال ُيْخليِه من التَّ�ص
ْ
واهلُل تعاىل َيْنَفُعُه ِبَتَدبُِّر ما فيِه، وُيَوفُِّقُه مِلُتاَبَعِة اأَواِمِرِه وَنواِهي

يَفة  واِب يف َم�صاِدِرِه وَمواِرِدِه؛ ومُيِْتُعُه باالأَْنُعِم ال�رسَّ ِدِه، واإِ�صاَبِة ِجَهِة ال�صَّ اأَْنحاِئِه وَمقا�صِِ

�َصِة التي اْكَتَنَفْتُه؛ مِبَنِِّه وَكرِمِه، اإِن �صاء اهلل تعاىل. التي �َصَمَلْتُه، واالأَْلطاِف املَُقدَّ

اء، بخطِّ اأَبي عبد اهلل، احل�صني ابن 
ّ
))( على ظهِر كتاب )معان الُقراآن( للفر

7))- ]4))ب[ قراأُت

خاَلَويه، بخطِّ بع�ِس َتالمذِتِه:

ابن  ا�س 
ّ
العب ، واأَبو 

)2(
اإِ�صحاق بن �صهرام اأَبو  يوٍم عندي،  َ ذاَت  ابن خاَلَويه: َح�رسَ قال 

ِه، وهو-  تًا على ف�سِّ خامِتِ
ْ
، فاأَن�صَد عّماُر َبي

)4(
، واأَبو احل�صن املَْعَنوّي

)((
كاتب البكتمرّي

]الطويل[  :- 
ّ
 بن حّماد املَْو�صلي

ّ
هو عّمار بن احل�صني بن علي

ــا ــه ــْدتُ مـــاِن َوَج ـــزَّ اخَلْطِبوُكــــلُّ ُمــ�ــصــيــبــاِت ال َهيِّنََة  ــاِب  ــب الأَْح ــِة  ــْرَق ُف �ِصوى 

]الطويل[ و�صاأََل اجلماعَة اإِجاَزَتُه، فقال اأَبو اإِ�صحاق ابن �صهرام: 

الطلب )/)09).  بغية  االأَخرية- يف  الق�صيدة  الطلب 2556/6-2557. وهو كذلك- عدا  بغية  ه و�صنده يف  بن�صِّ  ))( اخلرب 

واخلرب مع اأَبيات ابن �صهرام يف بغية الطلب 0)/)2)24-4)4.

د بن  ة؛ واختلف يف ا�صمه، فقيل: عبد اهلل بن حممَّ
َّ
ة ال�ّصهرامي

َّ
 )2( اأَبو اإِ�صحاق، ابن �صهرام الكاتب، ويعرف بابن ظلوم املغني

ولة، وكان كاتبًا جميداً، و�صاعراً حم�صنًا؛ تويف �صنة  د بن عبد اهلل بن �صهرام؛ اخت�ّس بخدمة �صيف الدَّ �صهرام، وقيل: حممَّ

74)هـ. بغية الطلب 0)/)2)4.

البكتمرّي؛ الأَنَّ والده كان يكتب لو�صيف  بابن كاتب  املعروف  امل�صهور،  ال�صاعر  اأَحمد بن عبد اهلل،  ا�س، 
ّ
العب اأَبو   )((

البكتمرّي. زبدة احللب )/96 وبغية الطلب 964/2.

ولة. بغية الطلب )/)09).  جميٌد، كان يف اأَواخر ع�رس �صيف الدَّ
ٌ
د، املعنوّي؛ �صاعر )4( اأَبو احل�صن، اأَحمد بن حممَّ
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ــهــا َوَجــْدتُ مــاِن  الــزَّ ُم�صيباِت  اخَلْطِب«»وُكــــلُّ  َهيِّنََة  ــاِب  ــب الأَْح ُفــْرَقــِة  �ِصوى 

ــُم ــواُه ْل �ــصِ ـــدَّ ـــاَل يل َقـــــْوٌم: تَـــبَ ــــا احُلــــبُّ كــاحُلــبِّوقـــد ق ــلــو اإِنَّ ــَك تـَـ�ــصْ ــلَّ ــَع لَ

َطْقتُها اأَ لــو  َعــْنــُهــُم  ِب�َصْلوى  يل  ـــْن  ــُه َقــْلــبــيوَم ــُل ــبَ ــْق ــــْذيل لــيــ�ــَص يَ ولــكــنَّ َع

ــٍة ــَل ــْب ــُق ِب  
َّ
ــْل َعـــَلـــي ــَخ ــْب ــا ِحــــبُّ ل تَ ــيَ ْحبيف �صَ َفتَْغِبُطني  نَْف�صي  ِبــهــا  تـَـــُردُّ 

الْـــ ُب  ــذَّ ــَع ُم فيَك  اهلِل-  ــِت  ــْي وبَ  - اللُّبِّفـــاإِينَّ ــتـَـَلــ�ــُص  خُمْ الــَقــْلــِب  عليُل  ــوؤاِد  ــُف ـ

ــُل �ــصــاِعــٌر: ــْب ــُه َق ــالَ ــا َقــد ق ــُل م ــْث »اإِذا اْزَدْدُت ِمْنُه ِزْدُت �رَصْباً على �رَصِْب«ويل ِم

مى الدُّ �ُص  اأَْعرَتِ النَّْفِر  َغداَة  والَقْلِب]5))اأ[َخَرجُت  الَعْنِ  يف  ِمْنَك  اأَْحلى  اأََر  فلْم 

ُرِزْقـــتُـــُه ــــاً  ُحــــبّ
اأَ اأَْدري  مــا  اهلِل  احُلبِّفــو  يف  قيَل  ما  ِمثَل  اأَْعمى  احُلــبُّ  اأَِم 

ا�س:
ّ
وقال اأَبو العب

ــهــا َوَجــْدتُ مــاِن  الــزَّ ُم�صيباِت  اخَلْطِب«»وُكــــلُّ  َهيِّنََة  ــاِب  ــب الأَْح ُفــْرَقــِة  �ِصوى 

ــٌف ــصُّ ــاأَ� ـــاَن يُــْغــنــي تَ ــو ك ــي ل ــف ــصَ ــيــا اأَ� الَكْرِبَف ُة  ــدَّ �ــصِ ـــْت  َح َروَّ لو  وواُكــْربـَـتــي 

ــُت ِبــكــاأْ�ــِص الــَهــمِّ َخــْمــَر ِفــراِقــِهــْم بْ ــرَصِ �رُصِْب� ِبا  وِر  ال�رصُّ �َصْكراَن  بَْحُت  فاأَ�صْ

وقال اأَبو احل�صن املَْعَنوّي:

ــهــا َوَجــْدتُ مــاِن  الــزَّ ُم�صيباِت  اخَلْطِب«»وُكــــلُّ  َهيِّنََة  ــاِب  ــب الأَْح ُفــْرَقــِة  �ِصوى 

َْفــُه �ــرصَ َيْـــِلـــُك  ـــَر  ْه ـــدَّ ال هـــذا  اأََر  النَّْدِبوملْ  النَُّجِد  الَعّاَمِة  ُجــِل  الــرَّ �ِصوى 

الذي بالواِهِن  ْهِر  الدَّ ِل�رَصِْف  َعْتِبولَ�ْصُت  على  ــدو  ــْغ ويَ ـــْوٍم  لَ على  ـــروُح  يَ

ــًة ــنَ ــْط ــــْوًل وِف ــاِم َق ــصّ ــ� ـــبِّاأَنــــا َمــْعــنَــِويُّ ال ــِة واحُل ــاَق ــَع يَّ ال ـــْرِ ـــبَ ــُت ُه ــصْ ــ� ولَ

:
)2(

، فاأَجاَزها
)((

 بن حّماٍد
ّ
ْثنا بهذا اأَبا َبكٍر، احل�صنَي بن علي َفَحدَّ

 حم�صٌن، كان بحلب يف ع�رس ابن خالويه. بغية الطلب 2556/6.
ٌ
، �صاعر

ّ
 بن حّماد املو�صلي

ّ
))( احل�صني بن علي

ث.  )2( يف الهام�س بخّط ابن العدمي: هذا كاأَنَّه قول الكاتب، وهو ابن املحدِّ
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َوَجْدتُها ماِن  الزَّ ُم�صيباِت  »وُكلُّ  اخَلْطِب«]5))ب[  َهيِّنََة  ــاِب  ــب الأَْح ُفــْرَقــِة  �ِصوى 

َم�صاِئٌب َدْهــري  َريْــِب  من  نَالَني  الَقْلِبوقــد  َحــبَّــَة  ــَدْت  ــ�ــصَ اأَْق ِتباعاً  ــْت  ــوالَ تَ

�رُصُوِفها ــصِ  ــوؤُو� ُك مــن  َعــْتــنــي  َجــرَّ ْحِبَفما  لِل�صَّ ِق  ـــرِّ ـــَف ُ امل الـــبـَــْنِ  ــن  م اأََمـــــرَّ 

ــنــي ِلـــِذْكـــِرُكـــْم ي
َ

ــرت ــْع ــِبفــكــْم َزَفـــــراٍت تَ ــْن َج اإِىل  َجــْنــٍب   َ ْ
ــــن بَ ــا  م ــبُــنــي  تُــَقــلِّ

ــهــا اِم ــبِّ �ــرصِ ــصَ ــ� ـــــْوراً ِب ــنــي َط ــُل ــِق ــْل ــَق ــبِّتُ ـــا لُ ــلــيــبــاً ِب ـــــْوراً �ــصَ ُكـــنـــي َط وتَـــرْتُ

ـــفـــٍة ــَد اأُلْ ــع ــفــا مــن ُفـــْرَقـــٍة ب ــــوا اأَ�ــصَ نَْحبيَف على  تَْق�صي  �َصْوَف  َح�رَصاٍت  ويا 

ــُدهــا ــَدُح َزنْ ــْق ــًة يف الــَقــْلــِب يَ ــْوَع ــا لَ واحُلــْجــِبوي ا�ِصْيِف  ال�رصَّ بـَــْنَ  مــا  ُد  تـَـــَردَّ

مـــاِن اأَ�ــصــابـَـنــا ُْف الـــزَّ ــــرصَ ـــْرِباأَاأَْحــبــابَــنــا � َغ اإِىل  ٍْق  �ــــرصَ  َ ْ
ــــن بَ ــا  م ــا  ــن َق ــزَّ ــَم َف

ــْم ــُك ــراِق ِف ــــوِم  يَ ُمـــْنـــُذ  اإِينِّ  ــَكــْرِباأَِخـــــــّاَي  وال الــَهــمِّ  ـــَم  داِئ واأَْغـــدو  اأَروُح 

ــا ِبنا ــب نَ ــــٍر  ــــِب َدْه ــن َريْ ـــْرِبويـــا َحـــَزنـــاً م ـــُق ـــِف وال ـــاأَلُّ ـــتَّ ــَد ال ــع ــا ب ــن ــتَ ــتَّ و�ــصَ

تََعتُّبي طـــاَل  ْهـــِر  الـــدَّ َغـــْرُ  كـــاَن  َعْتِبفــَلــو  من  هِر  الدَّ على  ما  ولكْن  عليِه، 

ت تـمَّ

�َصْعٍد،  اأَبي  على  َمْقروءٍة   )
ّ
اخُلوارزمي بكر  اأَبي  )�صعر  من  ُن�صخٍة  على  وَقْفُت  ]6))اأ[   -((8

ما  اآِخِرها  ؛ ويف 
ّ
اأَبي بكر اخلوارزمي ِبروايِتِه عن  ُدو�ْصت،  بن  د  حمن بن حممَّ

َّ
عبد الر

وَرُتُه: �صُ

عِرِه، يف اآخِر ُعمرِه، و�َصمعُتُه منه ِقراَءًة  َنُه من �صِ  ما َدوَّ
ُ
اأَبو �َصعٍد: هذا اآخر يُخ  قال ال�صَّ

ْنها، وَوَجْدُت عنَد  ُيَدوِّ اأَ�صعاٌر مل  حدى وَثمانني وثالثمئة؛ ولُه  اإِ اإِىل �ُصهوِر �صنِة  عليه، 

الثِّقاِت كثرياً منها.

وثمانني  ثالٍث  �صنة  �َصّوال،  من  ع�رَس   
َ

اخلام�س بِت، 
َّ

ال�ص يوم  اهلل-  رحمُه  وُتويف- 

تُّوَن �صنًة. ٌف و�صِ
ِّ
وثالثمئة، ولُه َني
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�ْصتان؛  رَبّي، فلذلك كان َيْعَتزي اإِىل َطرَبِ د بن جرير الطَّ ه اإِىل حممَّ مِّ
وكاَن َينت�صُب من ِجَهِة اأُ

]الوافر[  :-
)((

َدن لُه غرُي واحٍد، ولي�صت يف ديوانه ويف ذلك يقوُل- مّما اأَن�صَ

ـــٍر ـــو َجـــري ـــن ـــــِدي وبَ ـــــْوِل ـــــاآُمـــــَل َم ــْحــكــي املـَــــْرُء خـــالـَــْه))(ِب ـــوايل، ويَ ـــاأَْخ ف

ـــــراٍث ـــن تُ  ع
ٌّ
ــــي ــــــا راِفــــ�ــــصِ ـــهـــا اأَن ــــْه))(َف ــــالَ  عـــن َك

ٌّ
ـــي ـــ�ـــصِ ي راِف

ْ
وَغــــــر

نِّفي  ًا؛ وقد كان من ُم�صَ
ّ
ي ربّي، االإِماُم املَ�صهوُر، مل يكْن راِف�صِ د بن جرير الطَّ قلُت: حممَّ

. ُب اإِليِه؛ واهلُل اأَعلمُ رَبّي، فلعلَّه َيْنَت�صِ د بن جرير الطَّ يَعِة رجٌل ُيقال لُه: حممَّ ال�صِّ

* * *

))( ديوانه )8).

)2( اآُمل: اأَكرب مدينة بطرب�صتان )اإِيران(.

ًا، 
ّ
))( يف الهام�س: فقاتله اهلل وقتله. وقال ياقوت، يف معجم البلدان )/57: وكذب، ومل يكن اأَبو جعفر- رحمه اهلل- راف�صي

حًا به.  َجِّ
ًا جماهراً بذلك، ُمَتب

ّ
ابًا راف�صي

ّ
، وكان �صب

ّ
ا ح�صدته احلنابلة فرَموُه بذلك، فاغتنمها اخلوارزمي واإِنَّ
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]7))اأ[ اجلزُء الثّاين َع�رص
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2((

]7))ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

تاأليف  واحِلكايات(  االآثار  من  فيها  ُنقل  وما  املنامات،  )اأَخبار  كتاب  من   
)((

َنَقلُت  -((9

يخ اأَبي  ، بخطِّ ال�صَّ
ّ
د بن َخمي�س املَْو�صلي القا�صي اأَبي عبد اهلل، احُل�صني بن َن�رسْ بن حممَّ

ه؛ وقد اأَجاَز يل َمن اأَجاَز   بن عبد اهلل بن اأَبي جرادة، وروايِتِه، وعليه خطُّ
ّ
احل�صن، علي

له ابن َخمي�س:

))2 يف املناِم، بعد موته؛ فقلُت له: يا 
َة الُغالم

َ
: راأَيُت ُعْتب

ّ
يُّوب الَعَتكي

قال ُقدامة بن اأَ

َنَع اهلل تعاىل بَك؟ اأَبا عبد اهلل، ما �صَ

عوِة املكتوبِة يف َبيتك. قال: يا ُقداَمة، َدخلُت اجلنََّة بتلَك الدَّ

تي، فاإِذا خطُّ ُعتبة يف حاِئِط البيِت، َمكتوٌب: يا هادَي 
ْ
ىل َبي قال: فلّما اأَ�صبحُت ِجئُت اإِ

الَعظيِم،  اخَلَطِر  ذا  َدك 
ْ
َعب  

ْ
اْرَحم ؛ 

)((
الباِتِرين َعرَثاِت  املُْذِنبني، وُمقيَل  لِّني، وراِحمَ  املُ�صِ

من  عليهم  اأَنعمَت  الذين  املَرزوقني،  االأَحياِء  مع  واْجَعْلنا  اأَجمعني؛  ُكلَّهم  واملُ�صلمني 

احلني؛ ]8))اأ[ اآمنَي ربَّ العامَلني. هداِء وال�صّ يقني وال�صُّ دِّ ني وال�صِّ
ِّ
النَِّبي

اأَنا لَك  ُة، 
َ
ُعْتب َنٍة؛ فقالت: يا 

َ
ورٍة َح�ص  َحوراَء يف املَناِم، على �صُ ُعْتبُة الُغالُم  0))- وراأَى 

َنَك.
ْ
ني وَبي

ْ
 اأَن تعمَل من االأَعماِل ما ُيحال َبي

ْ
عا�صٌق، فانظر

نيا ثالثًا، ال َرْجَعَة يل عليها حتى اأَْلقاِك. فقال: َطلَّْقُت الدُّ

احلني، كثرَي الَغزاِة -: - وكان من ال�صّ
ُّ
ْلُت بن زياٍد احللبي )))- وقال ال�صَّ

، قال: اأَخربنا ابن خمي�س �صماعًا. 
ّ
 ))( يف هام�س االأَ�صل، بخّط ابن العدمي: اأَنباأَنا اخلطيب، عن احل�صني بن امل�صلمة الُقر�صي

واخلرب يف: حلية االأَولياء 8/6)2 واملختار من مناقب االأَخيار )/558.

وم. حلية 
ُّ
ي�صة يف موقعة مع الر ه يف حزنه باحل�صن الب�رسّي؛ ا�صت�صهد يف امل�صّ

َّ
ب  )2( هو عتبة بن اأَبان الب�رسّي، الّزاهد؛ كان ُي�صَ

االأَولياء 226/6 و�صري اأَعالم النبالء 62/7.

))( الباترين: اخلا�رسين. ويف م�صدري اخلرب: العاثرين.
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ادان، ونحُن 
ّ
، كاأَنَّ معي جماعًة من اأَهِل َعب

)((
ادان

ّ
راأَيُت ليلًة من ليايل �صهر رم�صان ِبَعب

، عليِه 
)2(

ح�صن راأي عني اأَ تاٌن 
ْ

ُب�ص ٍ َعظيٍم، فيه  اإِىل باب َق�رسْ نا 
ْ
فاْنَتَهي اإىِل مو�صٍع،  َنْ�صي 

َخْلٌق َعظيٌم ُوقوٌف.

َفَتَنّحى  اإِاّل رجٌل ُمقيٌم بهذا البَلِد.  ، قال قاِئٌل: ال َيدُخْل ها ُهنا  ِ اإىِل الَق�رسْ نا 
ْ
اْنَتَهي فلّما 

َمن مل يكْن ُمقيمًا؟ ثم قال لرجٍل: اْم�ِس اإىِل دار َف�صال، فاْدُع َمن ِبها، واْدُع َمن يف داِر 

ني، واْدُع من يف داِر كذا وكذا، وال َيَتَخلََّفنَّ اأَحٌد.
ِّ
طي الوا�صِ

�صيئًا حاَر  فراأَيُت  القوِم؛  اجُلملِة مع  َفدخلُت يف  لهم،  اأَِذَن  ثم  الّنا�َس،  َفَم�صى وَح�رَسَ 

ِة،  هِب والِف�صَّ ُة من الذَّ
َ
ي، وَذهَب ]8))ب[ ِبَعْقلي، وراأَيُت االأَ�صجاَر عليها االآِني فيِه َب�رسَ

. �رسَ
َ
َبِة، وَجواٍر َعليهنَّ الثِّياُب من َوِرٍق َيخطُف الب وفيها اأَنواُع االأَ�رْسِ

لِد: ماَلنا ُنْحَجُب فال ُيوؤَْذُن لنا؟
َ
 من اأَهل الب

)((

َ
فقاَل القوُم الذين لي�س

 
ُ
ِعَد عليه َجواٍر ُمَزيَّناٍت َعِطراٍت، باأَْيديهنَّ جَماِمر ويل، ف�صَ ٌء ُي�ْصِبُه امِلْنرَبَ الطَّ

ْ
َع �َصي اإِْذ ُو�صِ

، فقالت: هذا مِلَْن 
)5(

جاِل، فاأَ�رسَفْت واِحـدٌة من اجلواِر
ِّ
جيُج الر ؛ َفَكرُثَ �صَ

)4(
ِة من االأُُلوَّ

ْذِل 
َ
ِه، و�َصخا ِبب باِت، وجَتافى عن املَ�صاِجِع، وجاَد ِبنف�صِ

ْ
وجاِت، واْختاَر الُغر  الزَّ

َ
َهَجر

نيا الفانيِة.  مع َوَلٍد وال َزوجٍة، وال َيفرُح باأَََحٍد؛ اآثر دار املقاِم على الدُّ
ُ

َدِمِه؛ ال َياأَْن�س

ُن  ، وُيوؤَمِّ
ْ
َنُكم

ُ
 ِبِه اأَْعي

ُّ
 من َمعروِفِه ما ُيِقر

ْ
ُِحلَّنَُّكم

يُّها الُغزاُة، وَربِّ املَعروِف، َلي
ثم قالت: اأَ

َرْوَعَتُكم.

اأُ:{
َ
ْوتها َتْقر ، َتَكلَّمي. فرَفَعْت �صَ َة الَعنْيِ

َّ
ثم قالت: يا ُقر

} ]الواقعة: 8-22)[. } اإِىل قوله:{

�ِس املجيِد، فّعاٍل مِلا ُيريُد؛ داِوموا، َفِمْن 
ْ
 كراَمُة الكرمِي، ذي الَعر

ْ
ْهِنُكم

َ
ثم قالت: ]9))اأ[ ِلي

ادان: مدينة معروفة من مدن االأَهواز.
ّ
))( عب

ة.
َّ
)2( كذا يف االأَ�صل، وفوقهما �صب

))( كذا. والوجه: لي�صوا. 

 بِه.
ُ
ر َخَّ

ة: العود ُيَتب )4( االأُُلوَّ

)5( كذا. والوجه: اجلواري.

Bn_3deem_Book.indb   234 8/3/11   9:26 AM



2(5

وا فقد َطَلَع النُّوُر. ِعْنِدِه املَزيُد، وهو اجَلواُد احَلميُد؛ َكربِّ

لِّي،  �صَ
اأُت ودخلُت امل�صجَد اأُ ؛ َفقمُت وَتو�صَّ ُ ، واأَنا اأَُكربِّ

ُ
ْهُت وقد َطَلَع الفجر

َ
قال: فاْنَتب

ثون مِبثِل َحديثي؛ وَيقوُل هذا: يا فالُن، قد راأَيُتَك يف َمو�صِع كذا،  واإِذا َجماعٌة َيَتَحدَّ

وراأَْيتَك يا ُفالُن يف َمو�صِع كذا؛ واإِذا هي ِمْثُل ُروؤياَي.

)))- وقال �صيٌخ من َبني ها�صٍم:

ذلك،  �صبِب  عن  ف�صاأَلُتَه  يه؛  ُيَغطِّ وهو  َوْجِهِه،  ُف  ِن�صْ ا�ْصَودَّ  قد  بال�ّصاِم،  رجاًل  راأَيُت 

ُتُه. اأََلني اأَحٌد عن ذلَك اإِاّل اأَْخرَبْ
ْ

 اأَال َي�ص
َّ
فقال: نعم، قد جعلُت هلِل َعَلي

نا 
ْ
ي
َ
ْكِر لُه باملكرِوِه؛ َفب الم، كثرَي الذِّ

َّ
 بن اأَبي طالب عليه ال�ص

ِّ
كنُت �صديَد الَوقيعِة يف علي

 عليه 
ٍّ
اأَنَت �صاحُب الَوقيعِة يف علي اأَنا ذاَت ليلٍة نائٌم، اأَتان اآٍت يف َمنامي، فقال يل: 

قَّ َوْجهي، فاأَ�صبحُت وهو اأَ�صوُد كما َترى. ََب �صِ الم؟ ثم �رسَ
َّ

ال�ص

:
)((

رْييّف ]9))ب[ اأَنَّه قال )))- وُروي عن اأَبي بكر ال�صَّ

بُّ اأَبا َبكٍر وُعمر ر�صي اهلل عنهما، ويرى راأَْي ُمتَِّهٍم؛ َفراآُه رجٌل يف 
ُ

ماَت رجٌل كاَن َي�ص

خرى. َقٌة �َصْوداُء، وعلى َعْوَرِتِه اأُ
ْ
ِه ِخر املناِم كاأَنَّه ُعرياٌن، وعلى راأ�صِ

وهذان  االأَْع�رَس؛  بن  وعون   
ِّ

الَق�س َبكٍر  مع  َجَعلني  قال:  بَك؟  اهلل  َفَعَل  ما  له:  فقال 

ان!
ّ
اني َن�رسْ

احلني، اأَنَّه قال:  عن بع�ِس ال�صّ
َ

4))- وُحكي

ِة؛ فراأَيُته يف النَّوِم وهو اأَْعَوُر، فقلُت: يا  مَّ
ماَت َن�صيٌب يل، وكان ممَّن َيخو�ُس يف هذِه االأُ

ٍد �صلى اهلل عليه ]و�صلَّم[،  حاِب حممَّ �صْ
ُت باأَ �صْ فالُن، ما هذا الذي اأَرى بَك؟ قال: َتَنقَّ

ِة.
َ
ِنِه الّذاِهب

ْ
ني هذا؛ وو�صَع َيَدُه على َعي َفَنَق�صَ

:
ّ
 اأَبو �ُصليمان املَْغربي

)2(
5))- وقال

))( يف هام�س االأَ�صل، مقابل بداية اخلرب: خ �س. وكذا يف نهايته.

ه يف بغية الطلب 0)/4476.  )2( اخلرب بن�صِّ
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ي.
ِّ
ُت منه؛ وكاَن طريقتي فيه التََّوقِّي والتََّحر كنُت اأَحمُل احَلَطَب، واأََتَقوَّ

، ومالك  يُّ �رسْ
َ
، منهم احل�صُن الب

ْ
يِّني يف املناِم بعَد َموِتِهم �رسْ

َ
قال: فراأَيُت َجماعًة من الب

ُة املُ�صلمني،  لُتهم عن ِعْلِم حايل يف النَّوِم، فقلُت: اأَنتُم اأَِئمَّ اأَ
َ

؛ َف�ص
ُّ
خي

ْ
ب

ّ
َقُد ال�ص

ْ
بن ديناٍر، وَفر

وجلَّ فيه َتِبَعٌة، وال ِللَخْلِق ]20)اأ[ فيه ِمنٌَّة.  هلِل عزَّ
َ

ُدلُّون على احَلالِل الذي لي�س

ازى، فقالوا يل: هذا احلالُل 
ّ
ٍج فيه ُخب

ْ
�صو�س اإِىل َمر

َ
دي، فاأَخرجون من َطر

َ
فاأَخذوا ِبي

وَجلَّ فيه َتِبَعٌة، وال مِلخلوٍق ِمنٌَّة. الذي لي�س هلِل َعزَّ

ئًا وَمطبوخًا؛ ف�صار يل ِحديُث، فقلُت: هذِه ِفْتَنٌة؛ 
ِّ
قال: فمكثُت اآكُل منُه ن�صَف �صنٍة َني

بًا، حتى 
ِّ
اأَ�صهٍر، فاأَْوَجَدن اهلُل قلبًا َطي اآُكُلُه ثالثَة  ِع، فمكثُت  فخرجُت من ذلك املو�صِ

ٍب.
ِّ
ٍء َطي

ْ
 – واهلِل- يف �َصي

ْ
قلُت: اإِْن كاَن اأَهُل اجَلنَِّة بهذا القلِب الذي يل، َفُهم

ُف 
َ
ُيْعر هريٍج  اإِىل �صِ  

)((
َة[

َ
]َقَلْمي الّنا�س، فخرجُت يومًا من باب   بكالِم 

ُ
اآَن�س وما كنُت 

�صو�س، 
َ
َطر يريُد   

)2(
ناحية الِم�س من  اأَقبَل  قد   

ً
ِبَفتى اأَنا  فاإِذا  عنَده،  فجل�صُت  باملَُذفَِّف، 

عاٌت من َثَمِن احَلَطِب الذي كنُت اأَجيُء بِه من اجلبِل، فقلُت: اأَنا قد 
ْ
 معي ُقَطي

َ
وقد بقي

ازى، واأُعطي هذِه الِقَطَع لهذا الَفقري، اإِذا دخَل طر�صو�س ا�صتى بها 
ّ
َقنعُت بهذا اخلب

�صيئًا ياأَُكُله.

قد  بالَفقرِي  ]20)ب[  فاإِذا  َقَة، 
ْ
اخِلر اأُخِرَج  حتى  بي 

ْ
َجي اإِىل  َيدي  اأَدخلُت  ِمنِّي،  َدنا  فلْما 

ي؛  ِه، واإِذا ُكلُّ ما َحويل من االأَر�ِس َذَهٌب َيتَِّقُد، حتى كاد اأَن َيخطَف َب�رسَ
ْ
ك �َصَفَتي

َّ
َحر

ِتِه.
َ
ب
ْ
 عليِه من َهي

ْ
ٌة، فجاَز ومل اأُ�َصلِّم

َ
ب
ْ
ْتني منُه َهي

َ
وَلِب�ص

ٍج من االأَْبِرَجِة، 
ْ
: وكنُت يومًا خارجًا من طر�صو�س، فاإِذا اأَنا بالَفتى جال�ٌس حتَت ُبر

)((
6))- قال

ُت منه َموِعظًة.
ْ
لَّمُت عليه، ثم ا�صَتدَعي

َ
وبنَي َيَدْيِه َرْكَوٌة فيها ماٌء، ف�ص

وم قرب طر�صو�س؛ وبع�س اأَبواب طر�صو�س ي�صّمى: باب 
ُّ
 ))( مو�صعها يف االأَ�صل بيا�س. وقلمية: كورٌة وا�صعٌة من بالد الر

قلمية. معجم البلدان 92/4).

وم، من ناحية طر�صو�س. معجم البلدان 8/5.
ُّ
)2( قرية على �صّط بحر الر

ه يف بغية الطلب 0)/4477.  ))( اخلرب بن�صِّ
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َفِت  ناِت، كما َن�صَّ
َ

 احَل�ص
)((

ُف ِه، َفَقَلَب املاَء، ثم قال يل: اإِنَّ كرَثَة الكالِم، ُتَن�صِّ
ْ
َفَمدَّ ِرْجَلي

 فقد يكفيَك.
ْ
االأَر�ُس هذا املاَء؛ ُقم

:
)((

ّ
 اأَبو احلارث االأَْوال�صي

)2(
7))- وقال

 يف املناِم، على بع�ِس �ُصطوِح اأَْوال�س، واأَنا على �صْطٍح، وعلى مَييِنِه َجماعٌة، 
َ

راأَيُت اإِبلي�س

وعلى َي�صاِرِه جماعٌة، وعليه ثياٌب ِلطاٌف؛ فقال لطاِئفٍة منهم: قولوا. فقالوا وَغنَّوا؛ 

طِح.
َّ

ُتُه حتى هممُت اأَْن اأَطرَح َنْف�صي من ال�ص
َ
ب
ْ
ن ِطي فا�ْصَتَفزَّ

ثم قال: ارُق�صوا. فرَق�صوا اأَطيَب ما يكوُن.

ُت �َصيئًا اأَدُخُل ])2)اأ[ بِه عليكم اإِاّل هذا.
ْ
ب �صَ

ثم قال يل: يا اأَبا احلارث، ما اأَ

املُتَّقي  ِلِلقاِء  اْنحداري  قبل  ِل،  باملَْو�صِ -واأَنا  املناِم  يف  راأَيُت  ولِة:  الدَّ �صيُف  وقال   -((8 

ُب بِه َبْغاًل حتى ماَت. ِ ٌب َن�رسْ ولِة، وَمَعنا َخ�صَ د بن رائق- كاأَنِّ واأَخي نا�رس الدَّ وحممَّ

وؤْيا، فقال: َتقتُل اأَنَت واأَخوَك  ُّ
ُت عليه الر �صْ ِل، َفَق�صَ يراً كان باملَْو�صِ اً �رسَ فا�صَتدَعيُت ُمَعربِّ

 االأَ�صِل.
َّ
رجاًل كان اأَْعَجمي

.
)4(

ْت اإِاّل اأَّياٌم، حتى َقَتْلنا ابن رائٍق َفما َم�صَ

َلِد واأَْعياِنها، وكان 
َ
، من ُتّناِء الب

)6(
 اأَنَّه كان بحلب رجٌل ُيعرُف بابِن املَو�صوِل

)5(

َ
9))- وُحكي

ِل، ُيعرف بابن َحطام، فقال: راأَيُت يف  َِّد التَّعبرِي؛ فجاَءُه رجٌل من اأَهل املَْو�صِ
�صيخًا َجي

املناِم، كاأَنَّ َحملُت حلمَ َبَقٍر.

 ))( يف االأَ�صل: ين�صف!.

 )2( اخلرب يف تاريخ دم�صق 224/58-225 وخمت�رسه 48/20).

هاد امل�صهورين؛ تويف �صنة 297هـ. ون�صبته اإِىل  ، اأَحد الزُّ
ْ
، االأَوال�صي

ّ
ر�صو�صي ، الطَّ

ّ
 ))( اأَبو احلارث، الفي�س بن اخل�رس التَّميمي

هاد. تاريخ دم�صق 2/58)2  اأَوال�س: بلدة على �صاحل بحر ال�صام من نواحي طر�صو�س، وفيها ح�صن ي�صّمى ح�صن الزُّ

واملختار من مناقب االأَبرار 8/2)2.

)4( كان قتل اأبي بكر بن رائق، يوم االثنني، لت�صٍع بقني من رجب، �صنة 0))هـ. زبدة احللب )/02).

ه يف بغية الطلب 0)/4699.  )5( اخلرب بن�صِّ

وؤيا. بغية الطلب 
ُّ
 )6( ابن املو�صول االأَ�صدي، من ُتّناء )= جُتّار( حلب، ومن بيٍت كبري فيهم الوزارة؛ كان ح�صن الّتعبري للر

.4699/(0
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فقال لُه: مَيوُت رجٌل عاِمٌل وَتِرُثُه.  

فقال لُه: ما اأَعرُف يل بحلب َقراَبًة اأَِرُثُه.  

اأَعماِل حلب، ومات؛ فَوِرَثُه  َفَتَقلََّد بع�َس  لُه،   
ٍّ
ابُن عم َقِدَم حلَب  اأَّياٍم،  فلّما كان بعَد 

جُل.
َّ
ذلك الر

َعواِمُل،   
َ
َقر

َ
الب الأَنَّ  فقال:  ؟  حَّ �صَ فقد  التَّعبرَي،  ذلك  اأَخْذَت  اأَيَن  من  لُه:  فقال  ])2)ب[ 

واللَّْحمُ ماٌل.

:
)2(

ّ
 اأَحمد بن جعفر االأَْرتاحي

)((
0))- وقال

يٍء  ثني ب�صَ ، َفَدَنوُت منُه، فقلُت لُه: يا �صيُخ، َحدِّ نِّ ِّ
دخلُت اأَوال�س، فاإِذا �َصيٌخ كبرُي ال�ص

؛ فاإِنَّه كاَن يل ِوْرٌد، اأَقراأُ فيه ُجزاأَين من الُقراآِن  َيْنَفُعني اهلل تعاىل بِه. فقال: عليَك باجِلدِّ

كلَّ َليلٍة، َفِنْمُت عنه، فاأَتان اآٍت يف َمنامي فقال- اأَو ُنوديُت من زاويِة البيت-:  

]املجتث[  

ـــي ـــبِّ ُح تـَــــــْزُعـــــــُم  ـــــَت  ـــــْن ُك َفـــــــِلـــــــْم َجــــــــَفــــــــْوَت ِكـــتـــابـــياإِْن 

ـــــ ــــْي ـــــــــرَت مــــــا ِف ـــــــــَدبَّ ـــــــــــا تَ ـــــِف ِعــــتــــابــــياأَم ـــــطـــــي ــــــن لَ ــــــــِه م ـ

:
)((

َنْوَبريُّ )))- وقال ال�صَّ

ِبتُّ بالّناعورِة من اأَر�ِس حلب، مع اإِخواٍن يل، فراأَيُت يف املناِم كاأَنَّه اأَتان اآٍت، فقال يل: 

]الب�صيط[ ْلُت، فاإِذا اإِْن�صاٌن كنُت اآَلُفُه بحلب؛ ثم قال يل: ُقْل:  مَّ
 َمن اأَنا؟ فتاأَ

ْ
انظر

ْيِف اإِلّ َطْيَف ُم�ْصتاِق ــــــاِق])))اأ[ ل َخْرَ يف الطَّ ـــــــاٍج واإِْق َ اإِْزع ْ
ـــٍل بـَــــن ُمـــوا�ـــصِ

ــا ــم ــتَ َوُربَّ اإِ�ــصــحــاٍق  َديْــــِر  ىل  اإِ ى 
َ

ـــرص اإِ�ــصــْحــاِق� ـــــِر  َديْ ــِه يف  ــاِت ــان ــب لُ َقــ�ــصــى 

انَْك�َصَفْت ــاعــَورِة  ــنّ ال يف  يَل  لـَـْيــَلــٍة  ــــُر اأَْحــ�ــصــائــي واآمـــاقـــيكــم  اِئ فــيــهــا �ــــرصَ

ه يف بغية الطلب 609/2. ))( اخلرب بن�صِّ

)2( من اأَرتاح: قرية كبرية بني حلب والَعْمق، وكان بها ح�صٌن مانٌع. بغية الطلب 608/2.

نوبري ))4. ))( الوايف بالوفيات 82/7) وديوان ال�صَّ
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بوا  ؛ فتَعجَّ
َ
ْعر دُتهم ال�صِّ حابي، واأَن�صَ �صْ

وؤيا على اأَ
ُّ
ْهُت وَكتبُتها، ثم َق�ص�صُت الر

َ
قال: فاْنَتب

 
ُ
َدْير فقالوا يل: هذا  اأَْعِرُفُه.  ما  اإِ�صحاَق   

ُ
وَدْير بالّناعورِة،  نحُن  لهم:  من ذلك، وقلُت 

ريَق. يُت ذلك الطَّ اإِ�صحاق ِحذاَءَك؛ فراأَيُته، وما كنُت راأَ

بن  احل�صن  النَّوم  يف  راأَى  مروان،  بن  �صعيد  من�صور،  اأَبا  ولة،  الدَّ ُمَهنَُّد  اأَنَّ   
َ

وُحكي  -(((

، وهو يقول:    ِفِه يف الَقرْبِ الف�صل، بعد موِتِه ِبِديار َبكٍر، كاأَنَّه قاعٌد اإِىل ِن�صْ

]الطويل[  

ُكْم ْر�صَ اأَ َيَّْمُت  ِل  الَف�صْ بُن  احَل�َصُن  رااأَنــا  ــ�ــصِ ملـّــا تَــَكــدَّ ــْي ــَع ــِو ال ــْف ــ�ــصَ ِطــابــاً ِل

ـــــــُت ثـَـــــراَء املـــــاِل ملّـــا َعــِدْمــتــُه رىَوُرْم الثَـّ اإىِل  ــُت  ــِدْم َق قــد  اأَينِّ  اأَْدِر  ومل 

َعــي َ مِبَــ�ــرصْ ْ
ــن ــِت ــاِم ــص ــا � ــوا ي ــَرح ــْف ــا تَ َ كــمــا تَــرىف ْ

ــن ــِت ــاِم ــصّ ــ� ـــــاآَل ال ـــــاإِنَّ َم ف

ة، اأَنَّه راأَى يف املناِم كاأَنَّ 
َ
ب
ْ
ل، عبد املنعم بن احل�صن بن اللَُّعي  عن اأَبِي الَف�صْ

َ
)))- ]22)ب[ وُحكي

]الب�صيط[ خًا َيعرُفُه اأَن�صَده: 
ْ
�َصي

ــٍد َح اأَ اإىِل  َْع  ــ�ــرصْ تَ ل  ِل  الَف�صْ ــا  اأَب ــاُءَمــْهــًا  ــف اأَْك الإِْكـــثـــاِر  فــاأَنْــَت وذو  واْقــنَــْع 

اإِراَقــِتــه واْكــُفــْف عن  َوْجــِهــَك  مــاَء  ْن  ــاُء�صُ ـــِه م ـــِه ــا يف َوْج ــِر الـــلُّـــوؤِْم م ــاِه ــظ ِل

]املديد[ ني يف النَّوم: 
ّ
4))- وَعِمَل بع�ُس احَللبي

ـــــــَدْت َرَق اإِْن  ـــصِ  ـــا� ـــنّ ال ــــوُم  ــــم ـــاُنوُه ـــظ ـــْق ـــــــــَو يَ ــــي َوْه ــــمِّ اآ�ــــــــصَ َه

ــٍل ــِم ــُو مـــن ثَ ــْح ــصَّ ــ� ـــْرجـــى ال ــَف يُ ــي ــــْكــــراُنك ــــٍو مــــنــــُه �ــــصَ ُكـــــــلُّ ُعــــ�ــــصْ

]ال�رسيع[  :
)((

عوِة- َلَعَنُه اهلل- ناٍن �صاحِب الدَّ 5))- قراأُت على َظْهِر كتاٍب ِل�صِ

ٍ
َ

ـــْعـــ�ـــرص َم اإِىل  ـــــُر  ْه ـــــدَّ ال ـــــــــــاأَين  ــتَــْمــتَــُعاأَجْلَ ِ ُمــ�ــصْ
ْ

مـــا فــيــهــُم ِلــــْلــــَخــــر

ــعــاً ــاِم �ــص يُــْفــِهــمــوا  مل  ثــــوا  َحــــدَّ ــعــوااإِْن  ــَم ــ�ــصْ يَ ومل  ـــــوا  جَمُّ ثــــوا  ُحــــدِّ اأَو 

))( البيتان له يف الوايف بالوفيات 5)/468.
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]اخلفيف[  :
)2(

ب ال�ّصاعر
ِّ
ي ، اأَبا الطَّ

ّ
، َيرثي املتنبي

)((
 الكاتب

ّ
ر بن علي 6))- وللُمَظفَّ

ماِن الزَّ هــذا  َْب 
ــرصِ � اهللُ  َرعــى  ل  ــ�ــصــاِن])))اأ[  الــلِّ ذاَك  ِمـــْثـــِل  يف  َدهـــانـــا  اإْذ 

ِّ
املُــتَــنَــبــي ثـــــايَن  ـــصُ  ـــا� ـــنّ ال راأَى  ـــا  مـــاِنم الـــزَّ ـــِر  ـــْك ـــِب ِل يـُــــرى  ثـــــاٍن  اأَيُّ 

ـــ ــرِة يف َجــْي ــب ــَك ــِه ال ــصِ ــ� ــْف ــن نَ ــْلــطــاِنكــــاَن م �ــصُ ذي  ـــاِء  ي ـــرْبِ ـــِك ال ويف  ــصٍ  ــ� ـ

ولـــكـــْن نـَـــِبــــيـّـــاً  لـَـــْفــــِظــــِه  يف  املـَــعـــاينكـــــان  يف  ـــُه  ـــزاتُ ـــِج ـــْع ُم ــــَرْت  ــــَه َظ

اأَبداً؛  ْنِتُفها 
َ
َفي ِتِه 

َ
ِبِلْحي ُث 

َ
َيْعب وكان  �ِس، 

َ
الَفر ربيعِة  اإىِل  ُب  َيْنَت�صِ  

)((

احَلريريُّ كان   -((7

من  اإِليه  ُيْنفى  بغداَد،  اأَعماِل  من  ٌع  َمْو�صِ وهو  املَ�صاِن،  اإِىل  ًة 
َّ
مر  

َ
ُنِفي قد  وكاَن 

يف  بغداد  ي�صكُن  احلريرّي  وكان   -
)4(

َجكينا ابن  فيه  فعمَل  عليه؛  َب  ُغ�صِ
 

]املن�رسح[  :- 
)5(

احلرمِي

ـــن َربـــيـــعـــِة الـــَفـــَر�ـــصِ ــا م ــن ـــٌخ ل ـــْي ـــَو�ـــصِ�ـــصَ ـــَه ــــَن ال ـــُه م ـــونَ ـــن ـــْث ـــُف ُع ـــِت ـــْن يَ

وقـــد ـــاِن  ـــص ـــ� َ ـــامل ب اهللُ  ـــــُه  ـــــَق ـــــَط ـــصِاأَنْ ـــَر� ـــاخَل ب ـــــــــِرمْيِ  احَل يف  ــــــَمــــــُه  اأَجْلَ

الكامل[ ]جمزوء   :
)7(

ْغدادّي
َ
ِب الب

ِّ
، املَُتَطب

)6(
ولِة ابِن التِّلميذ 8))- الأَمنِي الدَّ

، الكاتب. )م�صادر اخلرب(.
ّ
�صي

َ
ب  الطَّ

ّ
 ))( هو اأَبو القا�صم، املظّفر بن علي

)2( االأَبيات له يف يتيمة الّدهر )/224 ووفيات االأَعيان )/24) وبغية الطلب 686/2.

))( اخلرب والبيتان، يف وفيات االأَعيان 65/4 ومعجم االأُدباء 2204/5 والوايف بالوفيات 5/24)) واأَعيان الع�رس 468/4 والبداية 

ًة اإىِل امل�صان ولي�س كذلك؛ بل هو 
َّ
والنهاية 6)/)26 ومعاهد التن�صي�س )/274. ويف اخلرب غلطتان؛ االأُوىل قوله: ُنفي مر

مَمن ي�صكن امل�صان. والثانية قوله عن امل�صان: وهو مو�صع من اأَعمال بغداد. وامل�صان قرية قرب الب�رسة!

نا- باملهملة[ يف معجم االأُدباء، والوايف، واأَعيان الع�رس. وله- اأَو البن 
ّ
- والبيتان البن جكينا ]ال�صواب: ابن ِحكي  

- يف وفيات االأَعيان. والبن اأَفلح، يف البداية والنهاية، ومعاهد التن�صي�س. وهما يف ديوانه 44 ]يف مقدمة 
ّ
اأَفلح العب�صي

يت؛ كان  ة ع�رسه، �صاحب املقامات الذائعة ال�صِّ  اأَحد اأَئمَّ
ّ
د، القا�صم بن علي كتابه »البديع«[. واحلريري هو اأبو حممَّ

ي�صكن م�صان الب�رسة؛ تويف �صنة 6)5هـ. )م�صادر اخلرب(.

)4( �صوابه: ابن ِحّكينا -باملهملة- وهو احل�صن بن اأَحمد، كان من ظراف ال�صعراء اخللعاء؛ تويف �صنة 528هـ. اخلريدة: ق�صم 

بيثي )/74 وفوات الوفيات )/9)). العراق 0/2)2 وتاريخ ابن الدُّ

 من اأَحياء بغداد، ين�صب اإِىل طاهر بن احل�صني، قائد املاأَمون.
ُّ
)5( احلرمي الّطاهري: حي

ولة، اأَبو احل�صن، هبة اهلل بن �صاعد بن اإِبراهيم، اأَوحد زمانه يف �صناعة الطب؛ تويف �صنة 560 هـ.  )6( ابن التلميذ: اأَمني الدَّ

عيون االأَنباء 49).

ًا وفد على الديار امل�رسيَّة، واجتمع بابن التلميذ، 
ّ
 )7( البيتان يف بدائع البدائه )0)-02) �صمن خرب مفاده: اأَن �رسيفًا عراقي
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ــــ�ــــصُ َكــــْلــــبـَـــُه ــــِب ــــْل ـــــــاَن يُ ـــــــْن ك ـــِدَم ـــْل ـــِج ِب يل  ويَــــْقــــنَــــُع  ــــاً  ــــي ــــصْ َو�

ــــــَدُه ــــــْن ٌ ِع
ْ

ــــــــــر ــــديفــــالــــَكــــْلــــُب َخ ــــْن ـــــُه ِع ـــــْن ٌ ِم
ْ

ـــي وَخــــــــــر ِمــــنِـّ

 
)2(

]
ّ
بُّلي َ

د، عبد اهلل بن احل�صني ]الُقْطر  يف الّتاريخ املن�صوِب اإِىل اأَبي حممَّ
)((

9))- ])2)ب[ قراأُت

:
)((

د بن اأَبي االأَزهر، يف حوادث �صنة اثنتني وثالثمئة، قال وحممَّ

-وكان  ي 
ِّ
املَُتَنب ُه 

َ
جَمل�ص  َ فاأََح�رسَ املَظامِل،  يف  للنَّظِر  عي�صى  بن   

ُّ
علي  

ُ
الوزير  

َ
جل�س وفيها 

، ويل 
ّ
َِة الُق�صاِة والُفَقهاِء، فقال: اأَنا اأَحمد النَّبي ُه ِبَح�رسْ

َ
 �صبيَلُه، فناَظر

َ
ْخلي

ُ
حَمبو�صًا- ِلي

ْلَعِة على ِبطِنِه.
ِّ

ِة؛ وك�صَف عن َبْطِنِه، واأَراهم �صبيهًا بال�ص ُوَّ
عالمٌة يف َبطني، خامت النُّب

ِق.
َ
ِه يف املُْطب �صِ

ْ
 ِبَحب

َ
َدُه، واأََمر

َّ
َبُه، وَقي َ فعٍة، و�رسَ ِفَع ِمئَة �صَ ْفِعِه، َف�صُ  ِب�صَ

ُ
فاأََمر الوزير

ب.
ِّ
ي ها اإِىل اأَبي الطَّ

َ
ب

َ
)4( ابُن القارح يف ر�صالِتِه اإِىل اأَبي العالِء، هذه احِلكايَة، وَن�ص

َ
40)- وذَكر

اربان وَغريه 
ّ

 ُولد �صنة ثالٍث وثالثمئة، على ما رواُه ابُن ال�ص
ِّ
وهذا عجيٌب؛ فاإِنَّ املَُتَنبي

وايات، اأَنَّه ُولَد 
َّ
حُّ هذه احِلكايُة قبل َمولِدِه؟ وقد جاَء يف بع�س الر

واِة؛ فكيف َت�صِ
ُّ
من الر

�صنة اإِحدى وثالثمئة.

اأَو  ؛ 
)5(

د واأَبي حممَّ االأَزهر  اأَبي  ابن  القارح، عن  ابن  َنَقَلُه  ما  حُّ 
َي�صِ فعلى كلِّ حاٍل، ال 

. ي. واهلُل اأَعلمُ
ِّ
ِب املَُتَنب

ِّ
ي ي غري اأَبي الطَّ

ِّ
يكون هذا املتنب

هاّن.
َ
ب �صْ

حيم االأَ
َّ
يب؛ وهو اأَحمد بن عبد الر حَّ بعد ذلك، اأَنَّه غري اأَبي الطَّ �صَ

يف  ال�رسَّ فقال  يباج؛  والدِّ الو�صي  اأُبرزت يف جالل  قد  اخلليفة  بر�صم  التي  يد  ال�صَّ بكالب  واإِذا  هر،  الدَّ َذمَّ  فاأَخذا يف 

 ]البيت االأَول[ وا�صتجاز ابن التلميذ، فقال: ]البيت الّثان[.
ُّ
العراقي

ه يف بغية الطلب 2/)65 ور�صالة ابن القارح 29 )�صمن ر�صالة الغفران(.  ))( اخلرب بن�صِّ

)2( كلمة مطمو�صة يف االأَ�صل، واملثبت من بغية الطلب.

))( كذا يف االأَ�صل، والوجه: قاال.

ر�صالة  وتنظر  بالّتاريخ.  جلهلِه  الفاح�س،  الغلط  يف  وقع  القارح  ابن  اإِنَّ  وقال:   .(56/2 الطلب  بغية  ه  بن�صِّ اخلرب   )4(   

ابن القارح 29.

د! )5( يف االأَ�صل: واأَبو حممَّ
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]الكامل[  يفْق من ِعلَِّتِه، فكتَب اإِليه معُه: 
)((

...... )4)- ]24)اأ[ 

ــن َعــْبــِدِه ــِه ع ــِل ــ�ــصْ ــَف ـــــُر ِب ـــاأََل الأَم ـــصَ ــوؤاِلــِه� ــٍة ِبــ�ــصُ ــحَّ ــصِ ـــَة � ـــلَّ ــاُه ُح ــص ــ� ــَك َف

ــخــاَرُه َف ــَت  ــْن ُك ــحَّ  اإِْن �ــصَ َمــْن  ــِهمــا حــاُل  ــاِل ــعــي ِل ِعــــمــــاَدُه  ـــَت  ـــْن ُك ــــاَت  م اأَو 

اأَبي  من خطِّ  وَنَقْلُته  اأَقالمًا-  لُه  اأَهدى  رجٍل  اإِىل   ،
)2(

الكاتب ِمْهران  بن  َحْمُد  كتَب   -(4( 

 بن ُمْقَلَة اأَو غريه -:
ّ
علي

َنُه وبنَي القلِب ُمَتِجٌم 
ْ
ِة الهوى، واللِّ�صاُن َبي

َ
ِب َغَلب

َ
ُح�صوُر املَعنى- اأَكرَمَك اهلُل- ِبَح�ص

ِة؛ وَمْوِقُع  عِف املََودَّ ِة، َيتجاوُز الكثرَي منُه مع �صَ
َّ
عن النَّجوى؛ وقليُل الرِبِّ ِبخ�صو�ِس املََحب

ْت عنها َجفا.
َ
اللُّْطِف كموِقِع �صاِحِبِه من النَّْف�ِس، فاإِذا ُخ�سَّ بها َلُطَف، واإِذا َنب

]الكامل[  : ْعَتها بنَي َيَديَّ وهذِه اأَبياٌت يف االأَقالِم التي َو�صَ

اأَْقــــامــــا ـــــٌل  ـــــاِم ن اأَ اإِيلَّ  ـــوُن ُمـــدامـــااأَْهــــــــــَدْت  ـــك ـــهـــا ت ـــِت ـــِرقَّ كــــــاَدْت ِل

ــاً ــق ــواِط ــمــِر نَ ـــاً بــالــ�ــصَّ ـــروف كــامــاتـُــْبـــدي ُح ـــاِم  ـــك ال دوِن  مـــن  ـــوُن  ـــك وي

ــًة ــاَف ــص ــ� ــا َقـــــدَّ املـُـــِحــــبِّ َق ــه ــتُ ــْه ــبَّ ــصَ ــقــامــا� ــــًة و�ــصَ ــــاَف ــــط ــــًة ولَ ــــاَف ــــح ونَ

تَِرْم ومل  الِباِد  يف  تََكلَُّم  ُخْر�صاً  ــامــا]4))ب[  ـــًة و�ــصَ ــــيَـّ
ـــَك َتِ وتُــــذيــــُع عـــن

نــاأَى ذا  اإِ احلــبــيــَب  ــواَك  ــْك ــصَ � ــــَك َغـــرامـــاوتَــبُــثُّ  ــــي ــــُه اإِل ــــَرتَ ــــْف ــــــــُردُّ نَ وتَ

ـــِه ـــُه ِب ـــبُ ـــخـــاِط ـــا تُ ـــــــُة م ــــاُد ِرقَّ ــــك �ِصجاماوتَ مـــوُع  الـــدُّ َجــــَرِت  كما  ـــري  جَتْ

ــُه ــتَ ــْل ــمَّ ــــُل الـــِقـــْرطـــا�ـــَص مـــا َح ــــمِّ ـــــــارًة وِحـــمـــامـــاوُتَ ــــاًة ت ــــي اً، َح ّ
ـــــــــرصِ �

ــبــاِتــهــا ــــدُّ �ــصَ  َح
ِّ
ــــي ــي َقــفــا اخَلــــطِّ ــن ــث ُح�صامايَ ــَم  ــْي ــصِ � حـــَن  ــاًَ  ــف ــْي ــصَ � ـــلُّ  ـــُف ويَ

:
)((

)4)- قراأُت بخطِّ علي بن هالل

))( هاهنا خرٌم اأَودى ببداية اخلرب، ولعلَّه مبقدار ورقة.

يف  �صعر  وديوان  ر�صائل،  كتاب  وله  حياتهم،  ة  مدَّ للربامكة  يكتب  وكان  اأَ�صفهان؛  من  الكاتب،  مهران  بن  َحْمد   )2(

خم�صني ورقة. الفهر�صت 7))، )9).

))( اخلرب يف: بيان اجلاحظ 79/2) وعيون االأَخبار 66/2) وبهجة املجال�س )/767.
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اإِذا َكرِبوا، َوَجدوا َمن  فاإِنَّهم  الكتاَبِة،  باحَة قبَل 
ِّ

ال�ص َعلِّمهُم  ُوْلِدِه:  مِلَُعلِِّم  قال احلّجاُج 

ُح عنهم.
َ
ب

ْ
َيكتُب عنهم، وال َيجدوَن من َي�ص

ىل  اإِ ي�صْل  ومل  ريق،  الطَّ يف  فماَت   ، احلجِّ اإِىل  �صاَر  وقد  َعمٍرو،  ابن  يف  ويَدِة  الدُّ البن   -(44

]ال�رسيع[  :
)((

َة مكَّ

ِّ واأَْخـــــفـــــى ويـــا ـــــــامِلَ الــــ�ــــرصِّ ــــا ع ـــْكي ـــْي ـــَل َع اإِلّ  ـــــعـــــامَلِ  ال َل  ُمـــــَعـــــوَّ

مِبــا ْدرى  اأَ اأَنْــــــَت  َعـــمـــٍرو  ابــــَن  ــــْكاإِنَّ  ــــْي ـــاً اإِلَ ـــاق ـــف ـــاَر ِن ـــص ــــد � ـــِه وق فـــي

ج االأَ�صبهاّن، ب�صَنده عن اأَبي ظبيان احِلّماّن، قال:
َ
45)- ]روى اأَبو الَفر

  :
)2(

ان
َّ

ْعِر ح�ص  على �رَساٍب لهم، َفَتَغّنى رجٌل منهم ِب�صِ
ِّ
اجَتَمَعْت َجماَعٌة من احلي

]الكامل[  

َفـــَرَدْدتُـــهـــا ــي  ــن ــتَ ــْي ــاَط ع الــتــي  ــِلاإِنَّ  ــتَ ــْق تُ ــهــا مل  ُقـــِتـــْلـــَت، فــهــاِت ُقــِتــَلــْت 

َفعاِطني  ِ
ْ

ــر ــ�ــصِ ــَع ال ــُب  ــَل َح ــِلِكــْلــتــاُهــمــا  ـــُزجـــاجـــٍة اأَْرخـــاُهـــمـــا لــلــِمــْفــ�ــصَ ِب

قال:  ثم  واحدًة،  َفَجَعَلها  َتني« 
ْ
عاَطي التي  »اإِنَّ  قولِه:  َمعنى  ما  القوِم:  من  فقال رجٌل 

 اأَحٌد مّنا اجلواب.
ْ
»ِكْلتاُهما َحَلُب الَع�صرِي« َفَجَعَلهما ِثْنَتني؟ فلم يعلم

َد اهلل بن احل�صن 
ْ
ي
َ
فقال رجٌل من القوِم: امراأَُتُه طالٌق ثالثًا، اإِْن باَت اأَو َي�صاَأَل القا�صي ُعب

عر. عن تف�صري هذا ال�صِّ

ناُه َنَتَخّطى اإِليِه االأَحياَء، 
ْ
عديِّني، قال: فاأََتي

َّ
ثني بع�ُس اأَ�صحابنا ال�ص قال اأَبو ظبيان: فحدَّ

الِتِه،  نا، اأَْوَجَز يف �صَ
َّ

لِّي بني الِع�صائني؛ َفلّما �َصِمَع ِح�ص ناُه وهو يف َم�صجدِه ُي�صَ
ْ
حتى اأََتي

))( البيتان وبعدهما ثالث يف اخلريدة: ق�صم العراق 2/2)) بال ن�صبة. ون�صب ابن العدمي البيت الثالث منها، يف هذا الكتاب 

:- 
َّ
د بن احل�صن، املعروف بالف�صيح. والّثالث – كما مر اإِىل اأُعجوبة الفلك، حممَّ  ](62 ]برقم 

ـــًة مـــكَّ ُتــــدخــــَلــــُه  اأَن  ـــــــــاك  ــْكاإِّي ــدي ـــن ي ــــه ُيــخــُرجــهــا م ــــاإِنَّ ف

واخلزانة   42(/2 ال�صجري  ابن  واأَمايل   (((/9 ة 
َّ
احلمدوني والتذكرة   (76 النادرة  الهفوات  وعنه:   289-288/9 االأَغان   )2(

ة الغّوا�س  للبغدادي 89/4) و�رسح ق�صيدة كعب بن زهري )9 وحا�صية البغدادي )/)49 والغيث امل�صجم 90/2)-)9) ودرَّ

295-297 وثمرات االأَوراق 7-8. والبيتان يف ديوان ح�صان )/75 )عرفات(. وما بني حا�رستني مو�صع خرٍم اأَودى 

ببداية اخلرب، واأَكملته اجتهاداً.
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عزَّ  ًة، فقال: نحُن- اأَ
َّ
َننا َبِقي

َ
ثم اأَقبَل علينا وقال: ما حاجُتكم؟ فبداأَ رجٌل ِمّنا كان اأْح�ص

يِء؛  ٍة، فيها بع�ُس ال�صَّ ِف الب�رسِة يف حاجٍة ُمِهمَّ
َ
َنََزْعنا اإِليَك من َطر اهلُل القا�صي- قوٌم 

فاإِْن اأَِذْنَت لنا ُقْلنا. قال: قولوا.

ُة. 
َ
اخَلْمر هي  ناَوْلَتني«  التي  »اإِنَّ  قوُله:  اأَّما  فقال:   .

َ
عر وال�صِّ جِل 

َّ
الر مَينَي   

َ
فذكر

به  يعني  الَع�صرِي«  َحَلُب  »كلتاُهما  وقوله:  باملاِء.  ُمِزَجْت  َيعني  »ُقِتَلْت«  وقوله: 

 : عزَّ وجلَّ اهلل  قال  حاِب؛ 
َّ

ال�ص َع�صرُي  واملاُء  العنِب،  َع�صرُي   
ُ
فاخَلْمر وِمزاَجها؛   

َ
اخلمر

 

ْئُتم. �صِ اإِذا  فوا  ان�رسَ  ](4 } ]النباأ:  }

�َصيٍء فهو  َ من  ؛ وكلُّ ما ُع�رسِ اللََّبُ : واحَلَلُب: 
)((

)التَّْقِفية( ، يف 
ّ
ْنَدنيجي

َ
الب ِب�رْسٍ  اأَبو  - وقال 

ان بن ثابت:
ّ

ُه؛ قال ح�ص
ُ
َحَلب

َفعاِطني الــَعــ�ــصــِر  َحــَلــُب  ــِلِكــْلــتــاُهــمــا  ــ�ــصَ ــْف ــِم ــْل ـــا ِل ـــم ـــاُه ـــٍة اأَْرخ ـــُزجـــاَج ِب

ياُح، فلذلك 
ِّ
ُه الر

ُ
حاِب، حَتلب

َّ
؛ فاأَّما املاُء، فهو َحَلُب ال�ص

َ
يريُد َبِحَلِب الَع�صرِي: املاَء واخلمر

: {  }]25)اأ[  وجـلَّ الع�صرِي«؛ قـال اهلل عزَّ قـال: »َحَلب 

.
)2(

] حاَب. واهلل اأََعلمُ
َّ

ياُح، وهي التي حتلُب ال�ص
ِّ
اُت: الر ]املُْع�رسِ  ](4 ]النباأ: 

البيُت  هذا  َل  ُتوؤُمِّ فاإِذا  البيت؛  هذا  تف�صري  يف  اخلطاأَ  على  َتواُطِئهما  من  والَعَجُب   -

والبيُت الذي قبَله، باَن لكلِّ ذي ُلبٍّ ف�صاُد هذا املَْذَهب الذي َذَهبا اإِليه؛ والبيتان:  

]الكامل[  

ــا ــه ــتُ بْ ــرَصِ ــ� َف ــي  ــن ــتَ ــْي ــاَط ع الــتــي  ــِلاإِنَّ  ــتَ ــْق تُ ــهــا مل  ُقـــِتـــْلـــَت، فــهــاِت ُقــِتــَلــْت 

ْبُتها، ُمِزَجْت باملاِء؛ وهو معنى قوله: ُقِتَلْت؛ وقولُه:  َتني َف�رَسِ
ْ
 التي عاَطي

َ
َيعني اأَنَّ اخلمر

 مل ُتْقَتْل؛ َيعني: مل 
َ
ُقِتْلَت: ُدعاٌء عليه بالَقْتِل؛ وقولُه: َفهاِتها مل ُتْقَتِل، َيعني: هاِت اخَلْمر

مُتَْزْج. وقوله:

َفعاِطني الــَعــ�ــصــِر  َحــَلــُب  ــِلِكــْلــتــاُهــمــا  ــ�ــصَ ــْف ــِم ــْل ـــا ِل ـــم ـــاُه ـــٍة اأَْرخ ـــُزجـــاَج ِب

))( التقفية 56).

)2( من الّتقفية 56).
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 التي مل ُتْقَتْل.
ُ
 التي ُقِتَلْت بامِلزاِج، واخَلْمر

ُ
َيعني بقوِلِه: ِكْلتاُهما: اخَلْمر

اأَْرخاُهما  ُبزجاَجٍة  َفعاِطني  الِعَنِب؛  َع�صرِي  من  ُلوَبتاِن  حَمْ اأَنَّهما  ُيريُد   : رْيِ الَع�صِ َحَلُب 

ِل. ِل: وهي التي مل مُتَْزْج؛ الأَنَّها اأَْبَلُغ يف اإِْرخاِء امِلْف�صَ للِمْف�صَ

ِة 
َ
 اإِذا اجَتمعا يف التَّْثِني

َ
ر ، ]25)ب[ فاإِنَّ املوؤَنََّث واملَُذكَّ وقوله: ِكلتاُهما، ال يكوُن اإِاّل مِلُوؤَنََّثنْيِ

.
)((

اأَو يف اجلمِع، غلَب هنالَك التَّذكري

: وقولُه: ِكْلتاُهما؛ اأَراَد: ِكْلتا 
)2(

ة( فقال
َ
ومن هذا هرَب اأَبو ِب�رْسٍ فيما ذكرُه يف )التَّْقِفي

، من املاِء واخلمِر. َْبَتنْيِ ال�رسَّ

 املمزوَجَة 
َ
 يف �صِعِرِه �رَسَْبًة من املاِء و�رَسَبًة من اخَلمِر؛ بل ذكر

ْ
ٌد اأَي�صًا؛ الأَنَّه مل َيذكر وهذا فا�صِ

َْبُة منهما واحدًة.  اإِذا اْمَتَزجا، كانِت ال�رسَّ
ُ
وغرَي املمزوَجِة؛ واملاُء واخلمر

يف  ُدريد  ابُن  حكى  فقد   .](4 } ]النباأ:  واأَّما قولُه تعاىل: {

ِبها ]من اجَلْدِب[.
َ
ب

َ
حاُب؛ الأَنَّ الّنا�س َيْنُجوَن ِب�ص

َّ
اِت: ال�ص : اأَنَّ املُْع�رسِ

)((
)اجلمهرة(

َدة، وهو ماأَخوُذ 
ْ
ي
َ
}. هكذا يقوُل اأَبو ُعب } : قال: ومنه قوُله جلَّ وعزَّ

، وهو املَْنجاة. ِ من الَع�رسْ

ِف »من«.
ْ
ُه ِبَحر

َ
وهذا اأَوىل بَتف�صرِي االآيِة، الأَنَّه تعاىل َذَكر

اِت. واهلُل اأَعلم. ياح، قال باأَنَّ معناها: باملُْع�رسِ
ِّ
ات: الر ومن َذهَب اإِىل اأَنَّ املُْع�رسِ

:
ّ
 احللبي

ّ
 املدائني

ّ
46)- قراأُت بخطِّ اأَبي الفتح، اأَحمد بن علي

يُخ- َيعني اأَبا القا�صم، احل�صني بن اأَبي اأُ�صامة-: قال لنا ال�صَّ

وِق. و�صمعُت من  ُة ال�صَّ بابُة: ِرقَّ ُة احُلْزِن. ]26)اأ[ وال�صَّ حمِة. واالأَ�صى: ِرقَّ
َّ
ُة الر اأَْفُة: ِرقَّ

َّ
الر

))( وهذا عني الذي ذهب اإِليه ابن ال�صجري يف اأَماليه 2/)42 وعنه: �رسح ق�صيدة كعب بن زهري البن ه�صام )9 وخزانة 

البغدادي 89/4)، وحا�صيته على �رسح بانت �صعاد )/)49 والغيث امل�صجم 90/2)-)9).

)2( التفقية 56)-57).

))( جمهرة اللغة 9/2)7.
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. ُة احُلبِّ غريه: الِع�ْصُق: ِرقَّ

 اأَي�صًا:
ّ
47)- وقراأُت بخطِّ املدائني

�َصْوٍء: َخبيٌث  َمْدٌح. ورجُل  َتوي اخُلُلق، 
ْ

ُم�ص يُخ: َرُجُل �َصوٍّ -بغرِي َهْمٍز-:  ال�صَّ لنا  قال 

مذموٌم.

:
)((

 ابُن ر�صيٍق يف )الُعمدة( قال
َ
48)- َذَكر

لُه-  فقال  ِة،  ْ�صَ
ي بامل�صِّ ُئ 

ِّ
املَُتَنب ُه 

َ
وَلقي عرِه؛  �صِ ودِة  جِلَ  ،

َ
االأَ�صَغر َحبيبًا  َنوبريُّ  ال�صَّ ى  وُي�صمَّ

]الهزج[ ؟ ُيريُد قوَله: 
)2(

َيْهَزاأُ بِه -: اأَنَت �صاحُب َبعاِذين

بـَــــــعـــــــاِذيـــــــِن يف  ـــــــِن�ـــــــرِصبـْــــــنـــــــا  ـــــــاِديْ ـــــــي ــــــلــــــَك امل عـــــلـــــى ت

مِلا فيها من املُجوِن واخَلالعِة.

]املجتث[  :
)((

ة، ]يريد ق�صيَدَته
َّ
ُطب

ْ
ر : واأَنَت �صاحُب الطُّ َنوبريُّ فقال له ال�صَّ

ـــْه ـــبَّ ـــــَف الــــــَقــــــْوُم �ـــصَ ـــــ�ـــــصَ ــــا اأَنْ ـــــــْرُطـــــــبَّـــــــْه[م ـــــــــــــــــــُه الـــــــطُّ مُّ
واأُ

بًا َوَجَدْه.[
ْ
 َعي

َ
كاكِة؛ ]ولكلِّ كالٍم َوْجٌه وتاأَْويل، وَمن الَتَم�س

َّ
مِلا فيها من اللِّنْيِ والر

 َبَلِدك؛ يريُد َقوَله 
ُ
وقيل: بل قال له: اأَنت �صاحُب حاخا؟ ]قال: نعم. قال: اأَنت �صاعر

]اخلفيف[  :
)4(

َفِة الَوْعِل يف �صِ

ِمـــْذَريـــاُه ـــــاأَْن  ك ـــٌم  ـــ�ـــصَ اأَْع اأَْم  حـــَن عــاجــا عــلــى الـــَقـــذالَـــْن حــاخــا[ذاَك 

:
)5(

َقلِّي  االأَْن�صارّي ال�صَّ
ّ
يخ اأَبي عمر، عثمان بن علي 49)- قراأُت بخطِّ ال�صِّ

يادات منه. وانظر ديوان ال�صنوبري 9)4 وقطب ال�رسور ))4.  ))( العمدة )/56)- 57) والزِّ

بعاذين: قرية من قرى حلب. معجم البلدان )/452.  )2(

الق�صرية  ة: 
َّ
ُطب

ْ
ر والطُّ  .

ّ
الُعْتبي يزيد  بن  ة 

َّ
�صب ا�صم رجل، وهو  ة: 

َّ
)/204. و�صب للعكربي  املن�صوب  املتنبي،  ديوان  ))( �رسح 

ويلة الثَّدي. )�رسح الديوان(. خمة؛ وقيل: امل�صتخية الّثديني؛ وقيل: هي الطَّ ال�صَّ

الراأ�س؛ والقرنان على �صكل  ر  القرنان. والقذالني: جانبا موؤخَّ الوعل. واملذريان:  االأَع�صم:  ال�صنوبري 4)4.  )4( ديوان 

احلرفني: ح، خ.

واة 
ُّ
اد�صة للهجرة. اإِنباه الر

ّ
)5( كان عاملًا نحوّيًا لغوّيًا مقرئًا، وله تواليف يف القراءات والنَّحو والعرو�س؛ كان يف املئة ال�ص

ة اخلطرية )5 ووفيات االأَعيان 65/6) واخلريدة:  رَّ 42/2) ومعجم العلماء وال�صعراء ال�صقليني 76. اخلرب واالأَبيات، يف الدُّ
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ِثَقة  االأَمرِي  بن  جعفر  ولِة،  الدَّ تاج  االأَمرِي  قوُل  االْرجتال،  من  �َصمعُت  ما  اأَح�صُن 

اأَحمر، وعلى  اأَحِدهما ثوُب ديباٍج  ة، وقد راأَى ُغالَمنِي له، على 
َ
َقلِّي ولة، ملِك �صَ الدَّ

 

الوافر[ ]جمزوء  ]26)ب[ االآخر مثله اأَ�صود: 

ـــعـــا َطـــَل قـــــد  ــــــــِن  ــــــــْدَريْ بَ ـــِقاأَرى  نَـــ�ـــصَ يف   ِ
ْ

ــــنَــــن ُغــــ�ــــصْ عـــلـــى 

ـــا ـــغ ـــِب �ـــصُ ـــــد  ق  ِ
ْ

ثـَــــــــْوبـَــــــــن ــــــــــــَدِقويف  ــــــــــدِّ واحَل ـــــاَغ اخَل ـــــب �ـــــصِ

ـــٍق ـــَف �ـــصَ يف  ـــصُ  ـــ� ـــْم ـــصَّ ـــ� ال ــــذا  ــــه ــــِقَف َغــــ�ــــصَ يف  ـــــــْدُر  ـــــــبَ ال ــــــــذا  وه

، ما زاَد على هذا �صيئًا. فلو َرّوى ابن املعتزِّ

]املتقارب[ ُلها:  وَّ
ِه: َويل من َق�صيدٍة، اأَ 50)- وقراأُت بخطِّ

ِجــمــاحــا لّ  اإِ ــُص  ــ� ــف ــنَّ ال َهــــذِه  ــــــْت  بَ
ــااأَ ــاح ــم ِط واإِلّ  ــــّواً  ــــُم �ــــصُ واإِلّ 

ــي جـــاِهـــداً ــت ــاَق ـــْمـــُت الـــهـــوى ط ـــتَ ــــي وبـــاحـــاَك ــــع َي َدْم ِّ
ــــمَّ ِبـــــ�ـــــرصِ ــــنَ َف

ــــْوُت الـــَهـــوى ــــَل ـــاً َع ـــدي ــــُت َق ــاوُكــــْن ــاح ــف ِك ـــــاين  َع ـــى  حـــتّ زاَل  ـــمـــا  َف

]الكامل[  :
)((

ّ
َقلِّي لَُّنوبي ال�صَّ

َ
)5)- وقراأُت بخطِّ عبد العزيز الب

ــُب ــُج ــنُّ ـــاَرِت ال ـــص ــــْذ � ــُبيــا اإِْخــــَوتــــي ُم ــِج يَ ــــوؤاُد وكـــــاَن ل  ــــُف ال َوَجـــــَب 

ـــُم ـــَدُك ـــْع ـــُبفـــاَرْقـــتُـــُكـــْم وبَـــِقـــْيـــُت بَ ـــِج ــــــذي يَ ــــــاَن ال ـــذا ك ـــك مــــا ه

َفـــَديْـــتُـــُكـــُم ـــي  ـــي ـــْح ـــتَ ـــصْ لأَ� ــُباإِينِّ  ــيَ َغ واأَنْــــتُــــُم  ـــصَ  ـــ� ـــْي اأَِع اأَْن  ـــن  ِم

ِكــتــابَــُكــُم ــي  ــنِّ َع ــعــوا  ــَط ــْق تَ ل  ــُب]7))اأ[  ــبَ ــصَ ـــاِب مِلـِــْيـــتـَــتـــي � ـــت ـــِك َقـــْطـــُع ال

االأَبيات،  لهذه  عمُله  وكان  خلكان:  ابن  وقال   .(( ال�صقلينّي  وال�صعراء  العلماء  ومعجم   (27/2/4 االأَندل�س   ق�صم 

�صنة 527هـ.

ة  رَّ ة. معجم البلدان )/)49 والدُّ
َّ
 البّلنوبي؛ ون�صبته اإِىل بلَّنوبة: ُبليدٌة بجزيرة �صقلي

ّ
حمن ال�صقلي

َّ
عبد العزيز بن عبد الر  )((

 بن اجلهم، يف الب�صائر والّذخائر 202/4 والتذكرة 
ّ
اخلطرية 84 والوايف بالوفيات 8)/520. البيتان الّثان والّثالث، لعلي

ة 02/6) وديوانه 257. وبال ن�صبة، يف م�صارع الع�صاق 260/2 والبديع الأُ�صامة ))2 ومعجم االأدباء )/46.
ّ
احلمدوني
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ّي:
ِّ
د بن عبد اهلل بن �ُصليمان املََعر  من خطِّ اأَبي املجد، حممَّ

)((
)5)- نقلُت

]اخلفيف[  :
)2(

ّي
ِّ
ِّ الَقّطان املََعر الأَبي الَفْتح، ابِن الننِّ

ـــالـــوايف ب يل  ـــِت  ـــصْ ـــ� ولَ واٍف  ـــــا  اِفاأن
ْ

الإِ�ـــــــرص ْفـــــِت يف  َ ْ
اأَ�ـــــرص ـــي  ـــلِّ ـــاأَِق َف

ــي َعــَلــْيــِك فــمــا اأَْفـــــ ــت ــَل ــْق ـــْت ُم ـــِرَح ـــي َوُرعــــــايفَق ـــت ـــَع ــــَن َدْم ـــا ب ــــــِرُق م ـ

ـــُت كــمــا ِقــْيـــ ـــْل ـــُق ـــي َف ـــن ـــِت ـــْي ـــاَف ــايفوتَ ــتَّ ـــاِف ال ـــتَّ ـــَد ال ـــْع ــــَل: حُمـــــاٌل بَ ـ

]اخلفيف[ - ونقلُتها من خطِّ اأَبي املجد -: 
)((

)5)- ولُه 

ـــْهـــَدَة اأَحْلــــا ــِت �ـــصَ ــن ـــَن ب ُ ب ْ
ــر ـــداِريــا نُــ�ــصَ ـــْق ــى مـــَن املِ ــص ــ� ُظـــَك ِعـــْنـــدي اأَْم

يـــ الــرِّ ــِت  ــبَّ َه فلو  ِبــهــا  ِج�ْصمي  الــُغــبــاِر)4(ذاب  يف  َقْو�ِصها  تــَت  َم�صى  ــُح  ـ

]املجتث[ ه اأَي�صًا- واأَظنُُّه الأَبي الَفْتح املذكور -:  54)- ونقلُت من خطِّ

ـــــاُة الْــــــ ـــــي ــــــكــــــروِب َح ـــــــــو ال ْخــــــِتــــــْهاأَب ـــــــِن اأُ ــــوِب عــــنــــَد اب ــــل ــــُق ـ

ــــــهــــــودْي ــــــــــٌت كــــــالــــــيَ ــــــــــقَّ ــــْبــــِتــــْهمُمَ �ــــصَ ـــــَة  ـــــَل ـــــْي لَ ــــــــاَت  م ِي 

ه:  من خطِّ
)5(

55)- ونقلُت

ِحّتان-  لها:  ُيقال  ة، 
َّ
املََعر ُقرى  من  -قريٌة   

)6(
احِلّتاّن  

ّ
علي بن  د 

ْ
ُحَمي على  ِل�سُّ  دخَل 

فَعِمَل هذه  ُيْعِلْمُه،  مل  اإِْذ  ُه 
َ

�ص
َ
وَحب ا�ْصَتْدعاُه،  َعِلمَ  فلّما  الوايل،  ُيعلِم  ومل  ]27)ب[  َقُه،  َف�رَسَ

]ال�رسيع[ االأَبيات: 

ـــِر الــــذي ـــث ـــــِر ابــــــِن ك ـــــاأَم الـــِعـــْلـــِم والــَعــْقــِلُقــــــْل ِل الـــــَورى يف  ــــاَق  ف

ه و�صنده يف بغية الطلب 0)/4562. ))( اخلرب بن�صِّ

ة النُّعمان. بغية الطلب 0)/4562. َّ
 من اأَهل معر

ٌ
�صاعر  )2(

))( بغية الطلب 0)/4562.

)4( يف االأَ�صل: ذاب ج�صمي به ..... قو�صه يف الغبار. ويف الهام�س بخّط ابن العدمي: �صوابه: بها، وقو�صها. فاأَثبت ما 

راآه �صوابًا.

ه و�صنده يف بغية الطلب 6/)297. )5( اخلرب بن�صِّ

، ح�صُن ال�ّصعر، مطبوٌع. )بغية الطلب(.
ٌ
)6( �صاعر
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ــــصِ اخَلـــْيـــَلـــْنِ يـــــوَم الـــَوغـــى ــــاِر� ــِلوف ــصْ ــ� ــَف ـــاِن وال ـــص ـــ� ْح ـــصِ الإِ ـــِر� ـــْغ وَم

ــهــا ــا ِب ــن ــْع ــِم ــصَ ـــا � ــــْدِلَجـــــــَرْت اأُمـــــــوٌر م ــــَع وال ــــاِف  ــــ�ــــص الإِنْ َزَمــــــِن  يف 

ـــــــٌن اآِم َمـــــْنـــــِزِلـــــِه  يف  ــــصُّ  ــــ� ــــلِّ ـــِلال ْح ـــرَّ ــِه �ــصــاِحــُب ال ــي ـــ�ـــصُ ف ـــْب واحَل

ــــَورى ـــَن ال ـــكـــُم ب ـــذا احُل ـــِللـــو جــــاَز ه ـــْت ـــَق ــــوُل بـــال ــــت ــــْق ُ ــــَب امل ــــطــــوِل لَ

يّاها، اأَْطَلَقُه. فلّما اأَن�صَدُه اإِ

 احِلّتاّن- ونقلُتها من خطِّ اأَبي املجِد اأَي�صًا:   
ّ
د بن علي

ْ
 - َيعني ُحَمي

)((
56)- ولُه

]املتقارب[  

ــــــًة فـــيـــُكـــُم ــــــبَ ــــــــــَك ِلــــلــــتّــــاجــــِر احلــــــــازِمَهــــَجــــْوتُــــُكــــُم َرْغ وذل

ــــِه ــــْذِق ـــَة مــــن ِح ـــاَع ـــ�ـــص ـــِب ــــــــُذمُّ ال ـــِميَ ـــاِئ ـــهـــا يَـــــَد الـــ�ـــصّ ـــْن ــــَع َع ــــْدَف ــــيَ ِل

هاللة  بن  العزيز  عبد  بن  احل�صني  بن  العزيز  عبد  د،  حممَّ اأَبو  ين،  الدِّ بُّ  حُمِ اأَن�صَدن   -(57

، رفيُقنا َرحمه اهلل، باحلّمام املن�صوبِة اإِىل الوا�صاّن بحلب، ]28)اأ[ قال: راأَيُت 
)2(

ّ
االأَندُل�صي

]الطويل[ ة: 
ّ
َمكتوبًا على باِب َحّماِم اأَبي اخَلرْيِ باإِ�صبيلي

ِه ــِرُب احَلــّمــاَم مــن َفـــْرِط َحـــرِّ ــْغ ــتَ ــ�ــصْ ُلعياأَتَ واأَ�صْ ُفــــوؤادي  يف  لَهيباً  وتَْن�صى 

ــُه ــيُ ــْل َغ  
َ
ــي ــل ــي ــل َغ مـــن  اإِلّ  هــــَو  اأَْدُمــــعــــيومــــا  ـــُة  ـــيَّ ـــِق بَ اإِلّ  ـــــــاوؤُُه  م ومــــا 

 -رفيقنا- قال: قراأُت على ظهِر 
)((

ّ
اللَّْمطي اإِ�صماعيل  ين، �صالح بن  الدِّ  

ُّ
َتِقي اأَن�صَدن   -(58

َبيتني،  للواِحدّي(  الُقراآن  تف�صري  )كتاب  �صابور 
ْ
ِبَني  

)4(

ّ
و�صي الطُّ املُوؤَيَّد  �صيِخنا  كتاِب 

]ال�رسيع[ هما: 

ـــْه ـــَم ـــْل ـــظُّ ـــال ــــوِر وب ــــنُّ ــــال ـــْهاأَقــــــــــوُل ب ـــــوِر وْجــــــــٍه َوُدجـــــــــى ُجـــمَّ ـــــنُ ِب

ه و�صنده، يف بغية الطلب 6/)297. ))( بن�صّ

)2( كان ثقًة فا�صاًل، �صاحب حديٍث و�صنٍَّة، كرمي االأَخالق؛ تويف �صنة 7)6هـ. تاريخ االإِ�صالم ))/508.

))( االأَمري اأَبو التُّقى؛ تويف �صنة ))6هـ. تاريخ االإِ�صالم 4)/06).

، ثم النَّي�صابوري، املقرئ، م�صند خرا�صان يف زمانه؛ كان ثقًة جلياًل؛ تويف 
ّ
و�صي ، اأَبو احل�صن الطُّ

ّ
د بن علي )4( املوؤيد بن حممَّ

�صنة 7)6هـ. تاريخ االإِ�صالم ))/2)5.
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َمــْذَهــبــي ـــــا يف  اأَن ــــْوٍء  �ــــصَ ــــُق  ــــدي ـــْهِزنْ ـــَم ـــْك ِح ـــــي  ـــــت ـــــَدَق َزنْ يف  لـــكـــنَّ 

ابن  ين،  الدِّ حميي  للقا�صي  زورّي، 
َ
ْهر ال�صَّ ابن  ين،  الدِّ ُمعنُي  القا�صي  اأَن�صَدن   -(59

]الدوبيت[ معِة:  ، يف ال�صَّ
)((

هرزورّي ال�صَّ

ــِم ــُظــَل ــَص ال ــ� ــْي ـــِزُم َج ـــْه تَ ــٌة  ــصَ ــ� ــوؤِْن ـــييل ُم َ مل اأَ ــو  ــك ــص واأَ� الــَهــوى  اأَمَلَ  ــكــو  تـَـ�ــصْ

ــَقــِم الــنِّ ــُف  ــْي ــصَ � ِلــْلــِفــراِق   
َ
د  ُجــــرِّ ــِماإِْن  ــَل ــَق ـــا كــال ـــه ـــصِ تَـــْلـــتَـــذُّ ِبـــَقـــْطـــِع َراأْ�

]اخلفيف[ ِه، بدم�صق:   لنف�صِ
)2(

ّ
يُخ �صعد اهلل املَْنبجي 60)- ]28)ب[ اأَن�صَدن ال�صَّ

ــُر يف اخَلــاَعــِة ُعـــْذري ــْم ـــَح اخَل اأَْجـــــرياأَْو�ـــصَ ـــِر  ـــْم اخَل ـــِة  ــــــَذراين يف حـــانَ َف

ــوى الـــّرا ــصِ َ َقــــْوٍم ل يـَــْعـــِرفـــوِن � ْ
ــــن وَزْمـــــِربَ ِبـــَطـــْبـــٍل  ـــلـــى  جُتْ َعـــرو�ـــصـــاً  ِح 

ــــ ـــْي ـــاِح ــا ري ــه ــي ــــــاَم ف ــِروَريـــــاحـــــَن ق ــْم ــ�ــصُّ َدْت كــال وَّ
ــــــــــاأَ ــــــدوٍد تَ ـــــُن ُق

ـــــُوجـــــوِه ِكـــــراٍم �ِصْعريونَــــدامــــى ُغـــــرِّ ال ـــــَزِل  اأَْغ ـــــراَف  اأَْط ــدوين  ــ�ــصِ ــْن يُ

اللَّْيـ ــُة  ــَم ــْل ُظ ـــــَدْت  اْرتَ اإِذا  ــِقــيــاين  ْهـــِرا�ــصْ الـــزُّ ـــوِم  ـــج ـــنُّ ال ـــن  م ِرداًء  ــــِل  ـ

ِريــــــاٌح ـــُه  ـــْت ـــَق ـــفَّ �ـــصَ اجَلـــــــوُّ  ــــِرواإِذا  ـــــِح َزْه ـــــْي قـــد تـَــَكـــيَّـــْفـــَن مـــن اأَراِي

ــــْرٍم تُــْعــلــي احَلـــبـــاَب َكــَجــْمــٍر ــَت َك ــْن ــِرِب ــْم ـــــوَق َج ـــْت َف ـــَل ــى ومـــا َع ــّظ ــَل ــتَ يَ

ـــٍي َغــريــٍر ـــْب ـــفِّ َظ ـــَك ـــا ِب ـــن ـــْت ــِرَكــــْم اأَتَ ــْح ــصِ � ـــَر  ـــْم َخ ـــا  ـــه ـــلَّ اأََق اإِْذ  ــا  ــه ــلَّ َع

�ُصْكراً َعــْيــنَــْيــِه  ــفــوِن  ُج مــن  ــْكــِرفانْتَ�َصْت  ــن �ــصُ َ َعـــْهـــدي وَعــْهــِدهــا م ْ
ــــر َغ

ـــْدري تَ ــَص  ــ� ــْي لَ ــا  ــن ــروِق ْت يف ُع َ َ
ـــرص ـــ� تَ�رْصيَف ـــَن  يْ

اأَ �ُصْكِرها  من  تَــ�ــرْصي  حــَن 

ي احلافظ اأَبا القا�صم  معُت َعمِّ )6)- قال يل �صيُخنا َزْيُن االأَُمناِء، ابن َع�صاكر، رحمُه اهلل: �صِ

د بن عبد اهلل، قا�صي حلب؛ تويف �صنة 586هـ. اخلريدة: ق�صم ال�صام 29/2). ))( اأَبو حامد، حممَّ

، املنبجي؛ كان فا�صاًل، عاملًا، ح�صن االأَخالق، �صحب 
ّ
)2( �صعد اهلل بن اأَبي الفتح بن معايل بن احل�صني، اأَبو الفتح، الّطائي

 42(9/9 الطلب  بغية  )65هـ.  �صنة  تويف  بدم�صق، حتى  امل�صجد  انقطع يف  ثم  ة،  مدَّ العادل  بن  مو�صى  االأَ�رسف  امللك 

وتاريخ االإِ�صالم 4)/707.

Bn_3deem_Book.indb   250 8/3/11   9:26 AM



25(

]29)اأ[ يقوُل:

 
ّ
، واأَبي علي

)((
ِة يف علم احلديِث مثل ثالثٍة: عبد اخلالق بن اأَ�صد بن ثابت

َّ
مل يكْن يف احَلَنِفي

.
)((

ّ
مي

ْ
د الُعَلي ، وعمر بن حممَّ

)2(

ّ
م�صقي احل�صن بن الوزير الدِّ

ين، اأَبو بكر، عبد اهلل بن احل�صن بن احل�صن االأَن�صاري، املعروُف بابِن  عماُد الدِّ
 
)6)- اأَن�صَدن

   :
)4(

النَّحا�س، بدم�صق، قال: اأَن�صَدن الَعَلم ابن طلحة الكاتب، لبع�س املغاربة

]الطويل[  

واْعتَدى احُلــبِّ  يف  تَ�ْصكوُه  ما  جاَر  َّــــــردالقد  وَت ــــِه  ــــاِل ــــع اأَْف يف  ََف  ــــــــــرصْ واأَ�

ِحْيَلًة ــــِرُف  اأَْع ُكــْنــُت  لو  ـــاأَْن  ِب يل  ــداَفــَمــْن  ــِف ـــَك ال ـــاِن ـــف ـــاين لأَْج ـــف ُ اأَْج ِّ
ــر ــصَ ــ� تُ

ا الْق�صَ َق�صى  قد  التي  الَعْنُ  َعْينََك  ــــداَدَهْت  ْرَم اأَ ــِبــُح  تُــ�ــصْ ــوَف  �ــص منها  ـــَك  ـــاأَنَّ ِب

ِب�َصقاِئٍق ــصٍ  ــ� ــْرِج نَ مــن  لـَــْت  بـُــدِّ ــْذ  ــُم َع�ْصَجدا)5(َف  
َ
ِمنِّي ْمــِع  الــدَّ  َ ْ

ــن جُلَ ـــاَدْت  اأَع

ِبها ــذي  ــال ب ــا  ــه ــتَ ــْي ــَل بْ
اأَ ـــذي  ال ـــَت  ـــاأَنْ داف ال�صَّ تَــراَكــبَــُه  يُْغَمْد  مل  ْيُف  ال�صَّ اإِذا 

 
ّ
املَْو�صلي من�صور  بن  الرَبكات  اأَبي  بن  اإِ�صماعيل  الح  ال�صّ يُخ  ال�صَّ  

)6(
اأَن�صَدن  -(6( 

اأَن�صَدن  قال:  تِّمئة،  و�صِ وع�رسين  ثالٍث  �صنة  �صّوال،  يف  بها،  ْبَوِة 
َّ
الر اإِماُم   ،

)7(

ّ
َبعي

َّ
الر

]الكامل[ هم:  بع�صُ

ـــاِل َطــراَفــًة ج ـــرِّ ــبــي َمــــْزَح ال ــ�ــصَ ــُرل َتْ ــَغ ــصْ الأَ� ــبــاُب  الــ�ــصِّ هــو  املـُــــزاَح  اإِنَّ 

؛ تويف �صنة )56هـ. تاريخ دم�صق 55/40 وتاج التاجم))).
ّ
د، الفقيه احلنفي ))( عبد اخلالق بن اأَ�صد بن ثابت، اأَبو حممَّ

؛ تويف �صنة )54هـ. اجلواهر امل�صية 2/)9 واخلريدة: ق�صم ال�صام )/284.
ّ
م�صقي، اأَبو علي )2( احل�صن بن م�صعود، ابن الوزير الدِّ

بيثي 40/4) وتاريخ االإِ�صالم   الّتاجر؛ تويف �صنة 574هـ. تاريخ ابن الدُّ
ّ
د بن عبد اهلل، اأَبو اخلطاب، الُعليمي ))( عمر بن حممَّ

.542/(2

)4( االأَبيات بال ن�صبة يف نهاية االأَرب 54/2.

 املعنى اإِاّل به:
ُّ
)5( بعده بيت يف نهاية االأَرب، ال يتم

وُيْغَمدا�َصَلْلَت ُح�صاَم اللَّْحِظ ِمْنها على الَورى ُي�صاَن  اأَن  اأَْحــرى  كاَن  وقد 

ه و�صنده يف بغية الطلب 840/4). )6( اخلرب بن�صِّ

)7( تويف �صنة 624 اأَو 625هـ بدم�صق. بغية الطلب 9/4)8).
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مُماِرياً املُطاُع  املَِلُك  يُْحَقُر  قد  ـــاِل الأَْوَقــــــُر]9))ب[  ج ـــرِّ  ال
ُّ
ــي ــوق ــصُ ويُـــهـــاُب �

 ،
)((

، بَقريٍة ُيقال لها: الَغِريَِّة
ّ
اّلر، اأَمرُي احلاجِّ ال�ّصامي

َّ
 بن ال�ص

ُّ
ين، علي 64)- اأَخربن �ُصجاع الدِّ

من بلِد َحوران، ونحن �صائرون، قال: راأَيُت رجاًل طاَف باحِلْجِر، ثم وقَف واأَن�صَد 

]الب�صيط[ ْوٍت �َصٍج:  ِب�صَ

الـــِغـــَرُ َعـــْنـــُكـــُم  ــي  ــن ــَرتْ ـــ ــيَّ َغ ل  ُواهلِل  َ
ــَطــرب ُمــ�ــصْ ــَك  ــْن َع يل  ول  ــْوُت  ــَل ــصَ � ول 

ـــٍد اأََح اإِىل  ــى  ــق اأَلْ الـــذي  ــْوُت  ــَك �ــصَ والــبَــ�ــرَصُول  ــْمــُع  الــ�ــصَّ ــــَت  واأَنْ اإِلـَــْيـــَك  اإِلّ 

َن 
َ

َح�ص �صاّبًاً  فَوجدُتُه  اإِليِه،  مُت  فتقدَّ عليه؛  ًا 
ّ
ي َمْغ�صِ  

َّ
َخر اإِْن�صاِدهما،  من  فرَغ  فلّما  قال: 

�ٍس. ثم �صاأََلني: من اأَيَن 
ْ
ي
َ
التَّماثيِل؛ فلّما اأفاَق �صاأَلُته عنه، فقال يل: اأَنا رجٌل من اأَهِل ُبْلي

، ثم 
ُّ
. قال: وفََّقَك اهلل يا علي

ٌّ
اأَنَت؟ فقلُت: من ال�ّصاِم؛ فقال: وما ا�ْصُمَك: قلُت: علي

فارَقني وم�صى.

ْعِب  �صِ من  بالُقرِب   ،
)2(

الّناِزَيِة باأَر�ِس  اّلر، 
َّ

ال�ص بن   
ّ
علي  ، احلاجِّ اأَمري  واأَن�صَدن   -(65

وقال:  ِه،  لنف�صِ  
)((

اجِلْلياّن املنعم  عبد  اأَن�صَدن  قال:  واملدينِة،  َة  مكَّ بني   ،
ّ
 علي

]املتقارب[  :
)4(

ني بع�ُس اأَهلي من النِّ�صاِء، فقلُت
َ
ُت َبال�صًا، فعاَتب

ْ
�ص

َ
]0))اأ[ ِلب

ــا ــص ــا� ــبَ ال ـــَت  لـَــِبـــ�ـــصْ مِلْ  ــاوقــــاِئــــَلــــٍة:  ــص ــا� ــب ِل ـــــذا  ه َقـــــْبـــــَل  ـــــــــَرُه  تَ ومل 

ـــذي يْـــــــــِت ال
ـــو َراأَ ـــهـــا: ل ـــُت لَ ـــْل ـــُق ـــِت هــــذا الــِقــيــا�ــصــاَف ـــْف ـــالَ ــــــــُت خَل يْ

َراأَ

احِلــمــى اأَعـــــــايل  مـــن  ـــا  ب ـــرُّ ـــال ب َّ الــنُّــعــا�ــصــاويل 
ــٌب َحــمــى ُمـــْقـــَلـــتـَــي ــي ــبَ ح

ــتــي ــ�ــصَ ــْب ِل راأَى  ـــا  م اإِذا  ــبــا�ــصــااأَخـــــــاُف  ــِت الْ ـــا  ـــراه يَ اأَن  ـــِه  ـــبِّ ُح ــوى  ــص �

وهما  الغاريَّة؛  اليوم:  وُت�صّمى   .20(/4 البلدان  معجم  نواحي حوران.  من  اإِْزَرع[   =[ ُزَرع  اأَعمال  من  قرية  الَغِريَّة:   )((

وري 422/4.
ُّ

ة، تتبعان ناحية ِخربة غزالة يف حمافظة درعا. املعجم اجلغرايف للقطر العربي ال�ص
َّ
ة و�رسقي

َّ
غارّيتان: غربي

فراء، وهي اإِىل املدينة اأَقرب. معجم البلدان 5/)25. قرب ال�صَّ   )2(

ٍف وع�رسين 
ّ
عبد املنعم بن عمر بن عبد اهلل، اجِلليان، املغربي، االأَندل�صي؛ كان اأَديبًا فا�صاًل، طبيبًا حاذّقًا؛ تويف �صنة ني   )((

و�صتمئة. قالئد اجلمان 4/))) والوايف بالوفيات 9)/224.

 )4( االأَبيات له يف قالئد اجلمان 9/4)).
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ــــَدُه ــــْه ـــاً َع ـــي ـــا�ـــصِ ـــنـــي ن ـــبُ ـــْحـــ�ـــصَ ــٌب تـَـنــا�ــصــىويَ ــي ــب ــُب َح ــي ــب ـــْئـــ�ـــصَ احل وِب

 ،
)((

اّن، بك�صف
ّ
حمن بن عمر بن �ُصحاَنة احلر

َّ
د، عبد الر ين، اأَبو حممَّ 66)- اأَن�صَدن �رساُج الدِّ

ر بن اإِبراهيم  ، ُمَظفَّ بو الِعزِّ قريٍة من بلِد َحوران، ُتدعى اأَي�صًا طيبة اال�صم، قال: اأَن�صَدن اأَ

]الب�صيط[ ه مب�رَس:  ، لنف�صِ
)2(

الّن
ْ
الَعي

ُطــِبــَعــْت ــًة  ــاَم �ــص ُحـــاُه  ْ يف  َ
ــن ــصِ ــ� َتْ ــُرُهل  ــَظ ــْن َم راَق  َوْرٍد  نـَــ�ـــصـــاَرِة  عــلــى 

ــِه ـــاُل ب ـــخ ــايف تَ ــُرُهواإِّنــــــا َخــــــُدُه الــ�ــصّ ــُظ ــْن ــَك خـــاًل حـــَن تَ ــِن ــْي ـــواَد َع �ـــصَ

ُيقاُل  َمنـزلٍة  حاٍج،  بذاِت  �ُصحاَنة-  ابُن  ين،  الدِّ �رساُج  واأَن�صَدن  ]0))ب[   -(67

بن  اأَحمد  بن  املُبارك  الرَبَكات،  بو  اأَ اأَن�صَدن  قال:  اأَي�صًا-   ،
)((

َلة
ْ
ُنَخي لها: 

 

]الكامل[  :
)5(

ِه ، لنف�صِ
)4(

َموهوب

َغـــــــّراَرٌة ـــَرٌة  ـــْم ـــصُ � ـــَك  ـــنَّ ـــَدَع ـــْخ تَ ــِهل  وِجــْنــ�ــصِ لــلــبـَـيــا�ــصِ  اإِل  ــُن  ــصْ ــ� احُل ــا  م

ِه ِ
ْ

ــــر ــن َغ ــُه م ــ�ــصُ ــْع ــُل بَ ــتُ ــْق ْمــُح يَ ــِهفــالــرُّ ــن نـَـْفــ�ــصِ ــُل ُكــلُّــُه م ــتُ ــْق ــُف يَ ــْي ــصَّ ــ� وال

اأَبي  بن  حمن 
َّ
الر عبد  القا�صم،  اأَبو  اأَن�صَدن  قال:   ،

)7(
ِبراِبغ ين،  الدِّ �رساُج   

)6(
واأَن�صَدن  -(68

 
ّ
�صي

َ
الُقر يحيى  بن  اأَحمد  املَكاِرِم،  اأَبو  اأَن�صَدن  قال:  باالإِ�صكندريَّة،  ل،  املَُعدَّ احل�صن 

]الكامل[ ِه:  ، لنف�صِ
)8(

الكاتب

))( مل يذكرها ياقوت.

، االأَعمى؛ كان اأَديبًا �صاعراً جميداً، له ديوان �صعر، وم�صنَّف يف العرو�س؛ تويف �صنة )62هـ. 
ّ
)2( ال�صاعر امل�رسّي، احلنبلي

الوايف بالوفيات 658/25 ونكت الهميان 290.

))( نخيلة: ماء عن ميني الطريق قرب املغيثة، وهي منـزل للحاج يف طريق مكة بعد العذيب. معجم البلدان 278/5.

)4( هو ابن امل�صتويف، �صاحب )تاريخ اإِربل(؛ كان رئي�صًا جليل القدر، وا�صع الكرم، وكان ماهراً يف فنون االأَدب؛ تويف 

�صنة 7)6هـ. وفيات االأعيان 47/4) وقالئد اجلمان 5/6).

 )5( البيتان له يف وفيات االأَعيان 47/4)-48) وقالئد اجلمان 50/6.

ه و�صنده يف بغية الطلب )/0)2).  )6( اخلرب بن�صِّ

رابغ: بني االأَبواء واجلحفة، ال تزال معروفة بهذا اال�صم. معجم البلدان 4/)).  )7(

. بغية الطلب 
ٌ
ين وكّتابه؛ كان فا�صاًل، له نرٌث و�صعر اأَ�صحاب امللك النا�رس �صالح الدِّ )8( اأَحمد بن يحيى بن عوف، من 

.(2((-(2(0/(
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اأََزْل فــلــْم  ِْت  َ
ــــر َع قــد  ــــِك  نَّ اأَ ُْت  ِّ

ــــرب ــِبُخ ــْي ــِح ـــٍع ونَ ـــداِم ــ�ــصِ َم ــْي ــَف ـــرًى ِب ـــْغ ُم

ُم�ْصبًَا ــَرِك  ــْع �ــصَ ــِت  ــَرْك تَ ـــاَم  َع ــي  ــاأَب ــحــوِبِب ــِه املـَـ�ــصْ ــِل ــ�ــصْ ــَف ِت ِب ْ َ
ـــــر ــى َع حــتّ

ان؛ واأَخرَبن اأَنَّ َمولَده 
ّ
، ِبَحر

ّ
ين، راجح بن اإِ�صماعيل احِللِّي  االأَمرُي �رَسف الدِّ

)((
69)- اأَن�صَدن

بن  عي�صى  م  املَُعظَّ امللِك  ق�صيدًة يف  ِه،  لنف�صِ  ،
)2(

املَْزَيديَّة باحِللَِّة  �صبعني وخم�صمئة  �صنة 

]الطويل[ ُلها:  وَّ
امللِك العادِل، اأَ

ــِم َفــتـَـَحــكَّ ــهــوى  ال ــاَء  �ــص ــَت كما  ــْك ــَل ــِم[َم َك واإىِل  يل  ــْجــُر  ــَه ال ــَم  ــْي ــِف َف ]واإِلّ 

ِم؛ وكان  ])))اأ[ وقال يل: ملّا َقدمُت دم�صق، وامللُك االأَ�رسُف مو�صى ِبها عند اأَخيه املَُعظَّ

َط عليه البالَد، واأَْغرى ُخوارزم�صاه باأَخيه، واأَْطَمَعُه 
َ
ِة �رَسِِّه، فاإِنَُّه َخب َه اإِليه َقْطعًا ملادَّ َتَوجَّ

َها، وذلك �صنة ثالٍث وع�رسين و�صتِّمئة. ِبِخالط؛ وجاء خوارزم�صاه وحا�رسَ

ْغِي؛ فكاَنت 
َ
 لُه فيها عاِقبَة الب

ُ
م بدم�صق، واأَذُكر دُت هذه الَق�صيدَة امللَك املَُعظَّ قال: فاأَن�صَ

 يف 
َ

قي
َ
�َس على اأَخي و�َصَجَنُه، َفب

َ
كني اإِىل اأَْن َخرجُت من دم�صق، وَقب

َ
جائزتي منه، اأَْن َتر

جِن َقريَب �صنٍة.
ِّ

ال�ص

ومن هذه الق�صيدِة:

ــِكــُكــْم ـُـْل مِل ــاَح  ــب يُ اأَْن  ُعـــاُكـــْم  ـــُذ  ـــْي ــِك َتْــتـَـمــياأُِع ــاِل ــم َ ـــرُّ امل  وِبـــُكـــْم ُغ
ً
ــى ــم ِح

ــهــا ــْرُك ــوُن وتَ ــيُ
ــصِ ــا� ــُح ِخــــاٍط ق ــْف ــ�ــصَ ــِمَف ــطَّ ــَق ُ ــُد َطـــــْوَق الـــعـــاِر ِجـــْيـــَد امل ــلِّ ــَق يُ

 مــن عـــاِر لـَـْطــَمــٍة
ُّ
ــي ــِن ــْف ــــَف اجَل ــد اأَِن ــَق ــِم))(َف ــِل ــصْ ــ� ــــَة ُم ــِر ِذلَّ ــْف ــُك َفــبــاِع ِبــِعــزِّ ال

َحْتَفها ــَع  ــَج ــصْ واأَ� َعــْبــ�ــٍص  على  ـــرَّ  ـــــَدِموَج ــَد َطــْعــنَــِة َزْه ــع ـــغـــاُر ُدَريْــــــٍد ب َم

ــٌب ــِة حــاِج ــاَم ــم ــيَ ــَح يف َجـــوِّ ال ــبَّ ــصَ ـــاأَِمو� ـــصْ  اأَ�
َّ
ـــي ــ�ــٍص َح ــــْوٍم عــاِب ِم يَ

ـــاأَ ـــصْ ـــاأَ� ِب

ه و�صنده يف بغية الطلب 8/)54). والق�صيدة بتمامها يف البغية. ))( اخلرب بن�صِّ

)2( وتويف بدم�صق، �صنة 627هـ. بغية الطلب )/9)5).

وم.
ُّ
))( االإِ�صارة اإِىل جبلة بن االأَيهم، وارتداده من عار لطمٍة، وحلاقه باأَر�س الر

Bn_3deem_Book.indb   254 8/3/11   9:26 AM



255

ُهْلُكُه غاِئَن  ال�صَّ َنّــى  َمــْن  مــاَت  ــا  ِم))(وم ــدَّ ــَك ُم كــابْــِن  ــِر  ْك ــذِّ ال ــقــى جميَل  بْ
واأَ

َنَْتُكُم ْدٍق  �صِ ــاُء  اآب لَُكُم  اأَبَــْت  ِم])))ب[  ـــرْبَ ُم نـَـْقــ�ــَص  يَْقتَ�صي  ــْغــٍن  �ــصِ ــَل  ــَخــيُّ تَ

ماِلٍك ََع  ــرصْ ــ� َم ــْدِر  ــَغ ال ــُح  ــْب ُق َجــرَّ  ــِم))(فقد  ــمِّ ــتَ ُم ــِر  ــْع �ــصِ ــُع  ــْي ــْر�ــصِ تَ ُه  َردَّ َفــمــا 

ِه  ، لنف�صِ
)4(

، ُم�صارُف راأْ�ِس الَعني
)((

د الَقْمراوي ين، عي�صى بن حممَّ هاُب الدِّ اأَن�صَدن �صِ  -(70

]الطويل[  :
)5(

بها

ُكْم ُم�ْصتََقرُّ احَل�صا  ــِط  َو�ــصْ يف  كــاَن  ْيبُهااإِذا  ونَ�صِ ــهــا  َحــظُّ ــْم  ــُك ــْن ِم  ِ
ْ

وِلــْلــَعــن

َجـــْفـــَوٌة ثَــــمَّ  ِهـــْجـــراٌن ول  ثَــــمَّ  ــا  ــم ــيــايل وِطــْيــبـُـهــاَف ــلَّ ـــذي ال َفـــداَمـــْت لــنــا َه

]الطويل[ هم:  ْدُت لبع�صِ )7)- واأَن�صَدن، قال: اأُْن�صِ

َقــْلــبُــهــا  
َ
ـــي ـــِن ـــْي اأَِم ــا  ــن ــْت ِب اإِْذ  اهللُ  ــا  ــه ــالَ ــه ــنُ ــْي اأَِم  

َّ
َعـــَلـــي ــي  ــب ــْل َق واإِذ  ــهــا  ــْي ــَل َع

ــَكــْت ــوَب فــاأَْمــ�ــصَ ــُل ــُق ــا ال ــنّ ــراَه ــا تَ ــْن ُرهــونُــهــاوُك َعــَلــْيــهــا  ْت  ُردَّ وقــد  ُرهـــوين 

]الب�صيط[  :
)6(

هم )7)- واأَن�صَدن لبع�صِ

َثـَـْت َ
اْكــرت َفما  لَْيلى  اإىِل  بي  ما  َحَجُر�َصَكْوُت  اأَْم  ـــَت  نْ اأَ َحــديــٌد  لَْيلى  َقــْلــَب  يــا 

ــي َفــاأَْجــَحــُدُه ــن ــا جَتْ ــْجــَحــُد م ــتَ ــي َف ــن ـــِذُرجَتْ ـــتَ ـــاأَْع ــــاين ف عــــي اأَنَّــــنــــي اجل وتـَـــدَّ

  :
)7(

ّ
د بن اأَبي الَفوار�س بن ُق�صام احللبي ين، اأَبو الَفوار�س، ابن حممَّ )7)- اأَن�صَدن بدُر الدِّ

]الكامل[  

م. خربه يف االأَغان 6)/56. عائن..... واالإ�صارة اإِىل ربيعة بن مكدَّ واب:.... الظَّ ))( كذا يف االأ�صل والبغية! وال�صّ

ة.  دَّ ِّ
تهما يف حروب الر )2( االإ�صارة اإِىل مالك ومتّمم ابني نويرة، وق�صّ

ّعار يف التَّعريف به اأَكرث مّما ذكره ابن العدمي. ))( ترجمته يف قالئد اجلمان 275/5. ومل يزد ابن ال�صَّ

ة، يف �صورية؛ ومنها منبع نهر اخلابور.
َّ
)4( راأ�س العني: مدينة باجلزيرة الفراتي

)5( البيتان له يف قالئد اجلمان 276/5.

هرة 96 ومعجم ال�صعراء 298  ، يف احلما�صة الب�رسّية )/)04). وهو يف الزَّ
ّ
ل املحاربي

ْ
اأَُمي )6( االأَّول من ق�صيدٍة للموؤّمل بن 

واملو�صى 60.

)7( االأَبيات البن املعتّز يف ديوانه )/6)7-4)4.
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بـَـْدَرهــا فيها  عانَْقُت  لَْيَلٍة  ــْم  َك ــِه])))اأ[  ــْي ــفَّ ـــداً َك ـــصَّ ـــَو� ــبــاِح ُم حــتّــى الــ�ــصَّ

ــِه ــِق ــن ِريْ َُب َخـــْمـــَرًة م ـــُت اأَ�ــــــرصْ ـــــِهمـــاِزلْ يْ ـــــدَّ ــــا َخ ــــاَحــــت ــــّف ـــتــــي تُ ــــيَـّ
وَتِ

الَهوى َخْمِر  اأَِمــْن  اأَْدري  ل  ــِهَف�َصِكْرُت  ــْي ــنَ ــْي َع ْم  اأَ فــيــِه،  ْم  اأَ ــــِه،  ــــِق ِريْ اأَْم 

ـــِه ـــِب ـــْي ـــَد َرِق ـــْن  ِع
َّ
ـــمَّ عـــلـــي ـــنَ ـــدا َف ـــَغ ــِهَف ــْي ــتَ ــَف ــصَ � ــِل يف  ــي ــب ــْق ــتَ ال مـــن  ــْبــٌغ  �ــصِ

االأَمان  بن   
ّ
علي اأَبي  بن  الَفوار�س  اأَبي  بن  د  حممَّ اهلل،  عبد  اأَبو  ين،  الدِّ حمبُّ  َدن  اأَن�صَ  -(74

مل[
َّ
]الر  :

)2(
ولِة بن ُمْنِقٍذ ْنجار، مِلُوؤَيَِّد الدَّ  من َعَمِل �صِ

)((
َزري، بالَهْول

ْ
ي ال�صَّ

ــٍب ُمــَعــنـّـى ــْل ــن َق ــْوُق م ــصَّ ــ� ــُد ال ــري ــا يُ ــام ــنّ ــَح َف ـــَل  ـــصْ ـــَو� وال الأُلَّف  ـــــَر  َذَك

ـــْوِقـــِه ـــن �ـــصَ ــــَدُه م ــــْن ـــا ِع ـــبـُــُه م ــــاَحـــ�ـــصْ ــــنّ وَكـــــفـــــاُه مــــن َجــــــــواُه مــــا اأََج

ـــًا جــاِمــعــاً ـــْم ـــصَ ـــَد � ـــاَه ـــص ـــمـــا � ـــْوقـــاً واأَنّـــــاُكـــلَّ ــــــداً وَهـــفـــا �ـــصَ ــــاَر َوْج ط

ــــــٍة عـــــاِذلُـــــُه ــــــَم ــــن َرْح ـــــَرثـــــى م ـــىَف ـــنّ َتَ مـــا  فــيــه  ـــُد  احلـــا�ـــصِ وراأَى 

ــــاُدُه ــــت ــــْع ــــــــَرٍق تَ ـــاَويْـــــَحـــــُه مــــن ُح ـــن ــــٍة تَـــــْطـــــُرُق َوْه ــــوٍم َجــــمَّ ــــم وُه

ـــَك من ــاً ل ــي ــْق ـــِل �ــصُ ــا َزمـــــاَن الـــَو�ـــصْ ــىي ــن ـــــّداِر اأَْغ ــــْرُب ال ـــاَن ُق ــو ك ــــٍن ل َزَم

ـــــــُم ــــــــاأَْت داُرُه ـــــاٍب نَ ـــــب ـــــْل لأَْح ــاُق ــنّ ــصِ ــــــــــَرُع � ــــُم اأَْق ــــِه ــــْرِب ـــى ُق وعـــل

ــاري بَــْعــَدُكــْم ــب ــِط ــصْ ــا� ـي ب ــا�ــصــاَء َظــنِـّ ــنّ ـــُن َظ ـــصِ ـــ� ـــْم اأُْح ـــُك ـــُت ِب ـــْن ــد ُك ــق ول

َوجيُه  القا�صي  اأَن�صَدن  قال:  بالَهْوِل،  املذكور،  االأَمان  ابن  ين،  الدِّ  حمبُّ 
)((

واأَن�صَدن  -(75

 ،
)4(

ولِة، ابن ُمْنِقٍذ َزرّي، قال: اأَن�صَدن االأَمري �رَسَُف الدَّ
ْ
ي نديد ال�صَّ ين، ُمرهف بن ال�صِّ الدِّ

َزَر، �صنة اثنتني وخم�صني وخم�صمئة، و�صَقطِت 
ْ
َبْت �َصي

َّ
ْلَزَلُة قد َخر ِه- وكاَنِت الزَّ لنف�صِ

))( قرية ال تزال معروفة بهذا اال�صم، وهي تتبع حمافظة احل�صكة ب�صورية.

، املعروف.
ّ
يا�صي

ّ
)2( هو االأَمري اأُ�صامة بن منقذ، الكاتب، ال�صاعر، الفار�س، ال�ص

القطعة من ق�صيدٍة الأُ�صامة بن منقذ، يف ديوانه 50)-)5).  

ه و�صنده يف بغية الطلب 4/)64)-642) والزيادة منه.  ))( اخلرب بن�صِّ

 اأُ�صامة بن منقذ؛ كان �صاّبًا فا�صاًل؛ 
ِّ
 بن منقذ، كان اأَبوه ابن عم

ّ
ولة، اأَبو الف�صل، اإِ�صماعيل بن �صلطان بن علي  )4( �رسف الدَّ

تويف �صنة )56هـ. بغية الطلب، واخلريدة: ق�صم ال�صام )/564.
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دوَنهم،  ِلَمْت 
َ

َف�ص امللوِك،  �صم�س  اأُخت  اخلاتون  وزوَجته  واأَوالِدِه،  اأَخيِه  على  الَقْلَعُة 

لََّمها، 
َ

َزر وَت�ص
ْ
ين حممود بن َزْنكي اإِىل �َصي ْدِم ]وخل�صت[؛ فجاَء نوُر الدِّ

َّ
ْت من الر وُنِب�صَ

�َصَقَط عليها  ْدَم 
َّ
الر اأَنَّ  لُه  ْت 

َ
َدها؛ فذَكر ُتْعِلَمُه باملاِل، وَتَهدَّ اأََن  اأَخيِه  وطلَب من زوجِة 

دِم، 
َّ
يٍء؛ واإِْن كاَن لهم �َصيٌء، فهَو حتَت الر ْت �صامِلًَة دوَنهم، وال َتعلُم ِب�صَ وَعليهم، وُنِب�صَ

َزوَجَة  َزَر وما َحلَّ بها، وعاَيَن 
ْ
�َصي َ وراأَى  فلّما َح�رسَ ولِة غائبًا؛  الدَّ �رَسَُف  ])))اأ[  وكان 

]الكامل[ ، َعِمَل:  لِّ - يف ذلَك الذُّ اأَخيه- بَعد الِعزِّ

ــِل ــثَ ــاأَْم ــاِء ِب َــ�ــص ــبــاُح مــَن امل ـــِللَــْيــ�ــَص الــ�ــصَّ اْنَ ل  اأَ ــل:  ــوي ــطَّ ال ــِل  ــْي ــلَّ ِل ـــوَل  ـــاأَُق ف

ــيَّــهــا
ِقــ�ــصِ اإِنَّ  الأَيـّـــــــاِم  ــــُد  يَ ــلَّــْت  َمْقتَلي�ــصُ ــاأَ  ــَط ــاأَْخ ف �َصْهماً  ــْت  ــَل ــصَ اأَْر� مــا 

نَــْكــبَــٍة ـــن  ــــٌة م ــــْربَ ُك يـَـــــوٍم  ُكـــــلَّ  َطلييل  يَ�صْ ــبــي  ــْل وَق َجــْفــنــي  لَــهــا  يـَـْهــمــي 

ـــا الْتـ اأَب ــا  ــل ي ــٍم ب ــــِة هــا�ــصِ ـــاَج َدولَ ــا ت ـــِلي ـــوؤَمِّ ــَد كـــلِّ ُم ــصْ ــ� ِتــْيــجــاِن بــل يــا َق

ــَزٍر ــْي ــصَ ــَة � ــَع ــْل ــاَك َق ــن ــْي ــْت َع ــْن ــايَ ــو ع ــَدِلل ــصْ ــ� يُ مل  ِنــ�ــصــاِئــهــا  دوَن   ُ ْ
ــرت والــ�ــصِّ

ـــــْراأَى غدا َ ــَل امل ــاِئ ــنــاً ه ـــَت ِحــ�ــصْ يْ
ـــَراأَ ــا املـُــتـَــَهـــيِّـــِل))(لَ ــق ــنَّ ــَل ال ــث ــًا م ــِه ــْل ــَه ــتَ ُم

ــٍك ــَل َــ�ــصْ مِل ــاُة  ــع ــصُّ ــ� ــِه ال ــي تَــْهــتَــدي ف ي ِبـــقـــاٍع ُمـــْهـــِوِلل 
ْ

ــــا تَـــ�ـــرص َفــــَكــــاأَنَّ

منها- وُي�صرُي اإِىل َزوجِة اأَخيِه املذكورة-:

ــَوْت مــاِن ولــو َح ــزَّ ــْت على ُرْغـــِم ال ــَزلَ ـــزِلنَ ـــْن تَ ملْ  ــا  ــه ــف ــْي ــصَ � قـــاِئـــَم  ــــاَك  ــــن ُيْ

ــٍع ــصُ ــوا� ــتَ ـــا ِب ه ـــرْبِ لَـــْت عـــن ِك ـــدَّ ـــبَ ـــتَ ـــَذلُّـــِلَف ـــتَ ـــا ِب ه ـــزِّ ـــْت عـــن ِع �ـــصَ ـــوَّ ـــَع وتَ

:
)2(

])))ب[ منها

ــًا ــ�ــصِّ ــاَل جــــاَء حُمَ ــق ـــــى اأَخـــــوَك ف ــِلواأَت ــ�ــصِّ ُ حُمَ ْ
ــــَو َغــــر ــًا واأَْزَمــــــَع َوْه ــْب ــصِ �

ــْم ــُه ــتَ ــْع ــاَج ـــٍة �ــص ـــاث ـــَن ثَ ــــَت ب ــــْن ــبُــِلوُدِف ــُه ثـــاثَـــُة اأَ�ــصْ ــَع ــاَج ــص ــِث � ــْي ــلَّ ــال ك

اًل.
ِّ
ًة. وقال يف الهام�س: �صوابه: ُمَتَهي

َّ
))( و�صع املوؤلف فوق »متهلهاًل« �صب

)2( البيتان لي�صا يف بغية الطلب.
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 :
)2(

 َغَدت ُتَوبُِّخُه
)((

ّي .....
ِّ
مان املََعر

ْ
د بن عبد اهلل بن �ُصَلي 76)- قراأَُت بخطِّ اأَبي املجِد، حممَّ

]الكامل[  

ــهــا ــنــيــَعــِة َرثُّ ـــثُّ الــ�ــصَّ ـــــُروؤٌ َغ ـــــَت اْم ـــايلاأَنْ ـــث اأَْم اإِىل  ــى  ــم ــْع ــنُّ ال ـــُن  ـــ�ـــصِ ُتْ ل 

ـــــِرٍئ لْم اإِلّ  تَــــْعــــدوَك  ل  الأَ�ْصكاِلنـُــْعـــمـــاَك  َذوي  من  َم�ْصِكَك  ِمْثِل  يف 

ـــْد جَتِ مل  ــِعــَك  ــْي ــِن �ــصَ اإىل  ــتَّ  ــَف ــتَ الْ ــــاإِذا  الإِْفــ�ــصــاِلف اإِىل  ِبـــِه  ـــَت  ـــَرْج َخ ُحـــــّراً 

ـــْرِ كــِريْــَهــٍة تـُــْرجـــى لها ـــَغ ِل ــْم  ــَل ــصْ ــا� ـــــــــذاِلف نْ الأَ ــــَة  َخــــلَّ َك  ــــدِّ ِلــــ�ــــصَ اإِلّ 

مل[
َّ
الر ]جمزوء   :

)((

ّ
77)- اخُلوارزمي

ــى ــص ــا� ــــِن ح ــــصْ ــــ� ــــــَع احُل ــــــِديْ ــــا بَ ـــــــــَك مــــــن َهــــــْجــــــٍر بَــــــِديْــــــِعي لَ

ْذ ـــــــوَّ ــــِن الـــــــَوْجـــــــِه َع ـــنـــيـــِعَفــــِبــــُحــــ�ــــصْ ـــــوِء الـــ�ـــصَّ ــــــن �ـــــصُ تُـــــــَك ِم

بَـــْعـــ�ـــصـــاً ــــَك  بـَـــْعــــ�ــــصُ ـــــْب  ـــــِع يَ ــــِعل  ــــْي ــــِم اجَل يف  ــــحــــاً  ــــْي ــــِل َم ـــــــْن  ُك

:
)4(

78)- نقلُت من خطِّ اأَبي احل�صن، ابن اأَبي َجراَدة

ِه:    ّجاجي، قال: اأَن�صَدنا اأَبو بكر، ابُن ُدَرْيٍد، لنف�صِ عن اأَبي القا�صم الزَّ

الرجز[ ]جمزوء   

ــــــــــَرْد ـــــٌك وبَ ــــــٌر وِمـــــ�ـــــصْ ــــــْم َرَقـــــــــــْدَخ اإِذا  ـــــــُه  ـــــــابُ ـــــــص ُر�

ــــى ج ــــدُّ ال بـَــــــــــْدُر  َراأَى  ــــــو  ــــَجــــْدول ــــــــِه �ــــصَ يْ ــــــــدَّ ـــــاَء َخ ـــــي �ـــــصِ

َُه ــــــــ�ــــــــرصَ بْ
ــــْبــــُح لَــــــــْو اأَ ـــْدوالــــ�ــــصُّ ـــصَ ـــ� ــــــــْرِط احَل ــــــْن َف ــــــَم ِم ــــــَل اأَْظ

))( كلمة مل تّت�صح؛ ر�صمها: ل�صعا.

اأَبي    )2( االأَبيات يف االأَغان 4)/2))-))) والتذكرة احلمدونية 2/5)) الأبي االأَ�صد ]ُنباتة بن عبد اهلل احلّمان[ يهجو ابن 

حمن بن عبيد اهلل[ يهجو ابن اأَبي ُدواد. 
َّ
ُدواد. وهي يف طبقات ابن املعتّز 8)) البن عائ�صة ]عبد الر

 
ّ
))( االأَبيات الأَبي بكر اخلوارزمي، يف ديوانه 62) عن معجم االأُدباء )/249. وهي فيه �صمن ر�صالة جوابَّية كتبها اخلوارزمي

لبديع الزمان، على �صبيل اال�صت�صهاد. وهي جلعيفران املو�صو�س، يف اأخبار االأَذكياء 64)-65). 

ّجاجي، وال يف اأَخباره.  )4( مل ترد يف ديوان ابن دريد، ولي�صت فيما طبع من اأَمايل الزَّ
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َقـــــْبـــــَلـــــُه ـــــــــــــــوراً  نُ ـــــــــــَر  نَ ــــْدمل  ــــــُه َجــــ�ــــصَ ــــــْن راً ِم ــــــوَّ ُمــــــ�ــــــصَ

وزيَد فيها:

ــــا ـــــِظ وم ـــــْح ـــــلَّ ـــــال ــــــُل ب ــــــتُ ــــــْق ـــــــــَوْديَ ـــــِه َق ـــــْي ـــــنَ ـــــْي ِلــــــَقــــــْتــــــِل َع

 اأَبو طالب، اأَحمد بن عبد اهلل بن احل�صني بن حديد، وجعفر بن اأَبي احل�صن بن 
)((

79)- اأَنباأَنا

يخان اأَبو احل�صني، املبارك  ، اأنا ال�صَّ
ّ
َلفي

ِّ
اأَبي الربكات الهَمذان، قاال: اأنا اأَبو طاهر ال�ص

داّن  اأَحمد بن الرَبَ د بن  اأَحمد بن حممَّ  ،
ّ
، واأَبو علي

َ
اأَحمد الَقطيعي ار بن 

ّ
ابن عبد اجلب

اأنا   ،
ّ
في

َ
النَّ�ص د بن َن�رسْ  اإِبراهيم بن حممَّ ر، هّناد بن  املَُظفَّ اأَبو  القا�صي  اأنا  احلافظ، قاال: 

د، ثنا اأَبو   د بن �ُصليمان احلافظ، ثنا خلف بن حممَّ د بن اأَحمد بن حممَّ اأَبو  عبد  اهلل، حممَّ

هارون، �صهل بن �صاذويه، قال:

َت 
ْ
ب : اأَْخرِبْن مِلَ ُلقِّ

)2(
د ، �صالح بن حممَّ

ّ
�َصمعُت اأَبا الهيثم، خَلف بن اأَحمد َي�صاأَُل اأَبا علي

ِبَجَزَرة؟

ثهم بحديٍث عن  فقال: َقدَم ]4))ب[ علينا ُعمر بن ُزرارة اخلالقي من طر�صو�س، فحدَّ

�صى.
ْ
َزٌة ُيداوي ِبها املَر

َ
، اأَنَّه كانَت له َخر عبد اهلل بن ُب�رْسٍ

هم. م هذا احلديُث، فراأَيُت يف كتاِب َبع�صِ قال: فجئُت وقد َتَقدَّ

يِخ: يا اأَبا َحْف�ٍس، كيف حديث عبد اهلل بن ُب�رْس، اأَنَّه كانت لُه َجَزَرٌة  ْحُت بال�صَّ قال: َف�صِ

اعة.
ّ

 حّتى ال�ص
َّ
 علي

َ
�صى؟ ف�صاَح املُّجاُن، فبقي

ْ
ُيداوي بها املَر

، بها، 
ُّ
 احللبي

ّ
د بن داود بن الّنا�رس احُل�صيني  بن حممَّ

ّ
80)- اأَن�صَدن ال�رسيُف اأَبو احل�صني، علي

ّي 
ِّ
�رْس �صاكر بن عبد اهلل بن �ُصليمان املََعر

ُ
ين، اأَبو اإِ�صحاق، اإِبراهيم بن اأَبي الي وَبهاء الدِّ

يف:  ِه- قال ال�رسَّ ، لنف�صِ
)((

اأَبو جعفر بن املوؤيَّد بن َحواري اأَن�صــدنا  بدم�صــق، قــاال: 

 ))( اخلرب يف: تاريخ بغداد 0)/440 وخمت�رس تاريخ دم�صق ))/40 و�صري اأَعالم النبالء 4)/26 وتاريخ االإِ�صالم 954/6.

د بن عمرو بن حبيب، كان اإِمامًا ثقًة، حافظًا، غازيًا، ذا ُدعابة؛ تويف �صنة )29هـ. )م�صادر اخلرب(.  )2( �صالح بن حممَّ

رة؛ �صاٌب من ُتّنائها ]= جُتّارها[، م�صكنه حلب؛ اأَن�صد العماد من �صعره �صنة 570هـ.  د بن حواري، من املعَّ ))( اأَبو جعفر، حممَّ

دون 277. اخلريدة: ق�صم ال�صام 2/)9 واملحمَّ
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مل[
َّ
]الر بحلب-: 

ـــٍك ـــاِل ه ـــبٍّ  ِلـــ�ـــصَ ِرقَّ  ــدي  ـــيِـّ ــحــا�ـــصَ ــبَ ـــاٍم �ــصَ ـــق ـــصَ ـــــــْرِط � ـــن َف ـــــاَد م ع

ـــــــه اإِنَّ ـــي  ــــ ـــب ـــْي �ـــصَ ـــــَك  نَّ ـــــرَّ ـــــُغ يَ َقـــَدحـــال  ـــــــوؤادي  ُف ُحــــــْزٍن يف  َزنْــــــُد 

ــْت ــصَ ــ� َم ـــــاً  ـــــام يّ
اأَ يَل  ـــٌد  ـــْي ـــِع ُم ـــــْن  ــــَرحــــاَم َف ِلــــَقــــْلــــبــــي   َ ْ

ـــــن ـــــقِّ ـــــبَ يُ مل 

ــــــودي ِمــــْلــــوؤُُه ـــ�ـــصٌّ وُف ــا َغ ــب ــصِّ ــ� حـــاوال ـــوَّ ــــا �ـــصَ ـــــــُه م ــــٌر راِئـــــــُقُ ــــَع �ــــصَ

ـــَوداً اأَ�ـــصْ ِخ�صاباً  اإِلّ  ــْن  ــُك يَ مل  ــى))(]5))اأ[  ــاحمَّ ف َعــلــيــِه   .....  .....  .....

البيان،  اأَبو  القا�صي  اأَن�صَدنا  قال:   ،
)2(

ّ
احِلْم�صي اهلل  عبد  بن  �َصعادة  بن  �صـامل  اأَن�صَدن   -(8( 

اأَبياٍت قاَلها، وقد  ، قا�صي ِحم�س، من ُجملِة 
)((

اأَبي َح�صني ّزاق بن 
َّ
الر د بن عبد  حممَّ

ماِعها منُه:   
َ

ن ِب�ص
َ
َدها والدي واأَنا اأَ�صمُع، واأََمر ُة داِرِه ِبِحْم�َس؛ واأَن�صَ

َ
َقْت َعَتب �رُسِ

]الطويل[  

يَُكْن وَمْن  َغريباً  ِحْم�ٍص  يف  بَْحُت  ــُبواأَ�صْ ــري ـــْهـــَو َغ ـــــــاِد َف ــداً عــن الأَجْم ــي ــع بَ

َعليهُم عــــاراً  اجلــــاِر  ـــــرِتاَم  اْح نَ�صيُبيـَــــَروَن  ــاحلــاِت  الــ�ــصّ يف  ــْم  ــُه لَ َفــَلــْيــ�ــَص 

ْغدادّي، قال: اأَن�صَدن عبد اخلالق 
َ
ين، ياقوت بن عبد اهلل احَلَموّي الب )8)- اأَن�صَدن �صهاُب الدِّ

د بن   مب�رَس، واأَنباأَناُه عبُد اخلالق، قال: اأَن�صَدن الّتاج حممَّ
ّ
ابن �صالح بن َريدان امل�صكي

]املجتث[  :
)5(

ِه ، لنف�صِ
)4(

ْنَدهي املَ�صعودّي
َ
حمن الب

َّ
عبد الر

ــــــْت: َعـــــِهـــــْدتُـــــَك تَـــْبـــكـــي ــــــالَ ــــيق ــــائ ــــن ــــتَّ ـــــــــــــــذاَر ال دمـــــــــــاً ِح

ى. ))( مو�صع الّنقاط طم�ٌس يف االأَ�صل. وميكن ترقيعه مبا ينا�صب املعنى: ُر�سَّ من ماٍء عليِه فاحمَّ

ب؛ تويف �صنة 8)6هـ. بغية الطلب 05/9)4.  جميٌد، ُيعرف باملهذَّ
ٌ
)2( �صاعر

 ح�صٌن؛ تويف بعد �صنة 540هـ. تاريخ دم�صق )27/6) واخلريدة: ق�صم ال�صام 67/2.
ٌ
ي، له ديواٌن و�صعر

ّ
))( املعر

 ،
ٌّ

�صافعي فقيٌه  اخَلْمَقرّي[  ن�صبته:  معان 
ّ

ال�ص منها  وَنَحَت  قرى؛  ديه: خم�س  بنج   =[ والبنجديهي  البندهي،  له:  يقال   )4(

ين؛ تويف �صنة 584هـ. )م�صادر االأَبيات( ، اأَديٌب، �رسح املقامات احلريرّية للملك االأَف�صل بن �صالح الدِّ �صويفٌّ

ويف هام�س االأَ�صل بخّط ابن العدمي: لي�صت هذه االأَبيات للبندهي، وقد ذكره الثعالبي يف تتمة اليتيمة؛ هذا غري ذاك.  

)5( االأَبيات له يف وفيات االأَعيان 4/)9) والوايف بالوفيات )/))2. ويف معجم االأُدباء 2550/6: »وكان كثرياً ما يتمثل بهذه 

االأَبيات!«؛ وهذا نقٌل خملٌّ عن ابن خلكان، اإِذ قال: وكان كثرياً ما ُين�صد )االأَبيات(.
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ــا ــه ــن ــــــَت ع �ــــــصْ ــــــــــاِءَفــــــِلــــــْم تـَـــــَعــــــوَّ ـــــــــــاِء مِب م ـــــــــــدِّ بــــــعــــــَد ال

ــي ــنِّ ِم ذاَك  ـــا  م فـــقـــلـــُت:  ـــــــــــــــزاِء]5))ب[  ــــــــَوٍة وَع ــــــــْل ــــــــ�ــــــــصَ ِل

ــــْت ــــابَ ــــص � 
َ
ــــــــي ــــــــوِع ـــــكـــــْن ُدم ـــيل ـــائ ـــك ــــــِر بُ ــــــْم ــــــــــوِل ُع ـــــن ُط م

ين الكا�صان، وَتوىّل  ، وكان من اأَ�صحاِب عالء الدِّ
ّ
ين احَلَنفي )8)- اأَخرَبن الفقيُه ُمنتجُب الدِّ

ِة بحلَب داِن�ْصَمْند، َيعقُد لهم ُعقوَد 
َّ
نقابَة مدر�صة احلالوّيني يف اأَّياِمِه، قال: كان للياروقي

دقات؛ َفَعَقَد لهم َعْقداً، وكتَب الكتاَب مبا �صورُتُه: االأَْنِكَحة، ويكتُب لهم ال�صَّ

 )((
ة
َّ
ين رحمهم اهلل، على ني يُّوب بن ح�صني، ورجٌل فقٌه م�صاكني، مبدار�س نور الدِّ

 اأَ
َّ
اأََقر

ها ع�رسين دينار مقنعتني، ت�صع 
ْ
طوعًا وال ُمكرهًا، وال يومئٍذ مر�س، اأَنَّهم قد �صلَُّموا عَلي

 ِن�صاء، 
)2(

ة، درهمني، درهم وِن�صف ِحّنا، مدا�س دراهم خامت ذهب، دينارين خامت ف�صّ

اإِىل ربيع االآخر. واإِن كان ما  اأَربع �َصْهر، غري ذي القعدة،  اإِىل  ُهم  رَبْ ه. و�صَ
َ
، وفاِكي

ٌ
مَتْر

يُّوب اإِىل هذا، �رَسْط اإِنَّه يَقُعه طالُقُه، وما بنُي وبينهم كالم، غري اأَنَّهو الذي �صلَّموا 
يجي اأَ

عليها جملة خم�س وع�رسين دينار، خم�س قرطا�س تاأخذها، واجلارية كل واحد َنْف�س 

بَنْف�س، ]6))اأ[ �صنة اأَربع �صبعني وخم�صمئة.

ُهم اإِىل �صنة  رَبْ وكتبته من �صهر ذي القعدة خم�صة ع�رس لياًل. واإِن ُكنت يكون عذراً،�صَ

ين. ه. اأَ�صهده نوح حّجاج. وكتب باإِذنه وح�صوره. اأَ�صهده �صم�س الدِّ بال حجَّ

وّي، رحمه اهلل، قال: راأَيُت البارحَة 
َ
 بن اأَبي بكر الَهر

ُّ
يُخ اأَبو احل�صن، علي 84)- اأَخربن ال�صَّ

ُن الَوْجِه، وهو يقوُل 
َ

�رَساّن، ومعُه �صاٌب َح�ص
ْ
ين، اأَبا الَفْتح، ابن الَقي يف املناِم، َبهاَء الدِّ

ابُّ  يُخ، ا�صمْع ما َيقوُل هذا. فقلُت له: ُقْل.فاْلَتَفَت ال�صَّ �رَساّن -: يا �صَّ
ْ
يل- َيعني ابن الَقي

ٍب: �رَساّن، وقال لُه ِبَوْجٍه ُمْغ�صَ
ْ
اإِىل اأَبي الَفْتح، ابن الَقي

ــْد ـــيَـّ ـــــــــَب الـــــــذي َعـــــــّا و�ـــصَ يُـــَخـــلَّـــْدَذَه مل  ـــــُد  خـــــاِل ــــــــــــوَك  واأَخ

الـــُغـــرو يف  ــــادي  ــــم ــــتَّ ال ذا  ـــــْم  ــْدك ــَح ــْل تُ ـــْحـــِد  ـــلَّ ال يف  تُــــرى  ـــــا  اأَم ِر 

))( يق�صد: عالنيًة.

)2( مدا�س: حذاء.
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ُلو  �صي�صا  »�صالوم  املُلوِك:  على  خوِل  للدُّ وّي، 
َ
الَهر  

ّ
علي يُخ  ال�صَّ اأَفادنيِه  ومّما   -(85

ربِّي اهلُل  اأَنَت  اإِاّل  اأَرجو  ال   ،
)((

ي!!!! َفدِّ ي  َقدِّ ي  �َصدِّ �صي�صابور،  �صابور  بر، 
 

} ]االأَنبياء: )8[.  }

* * *

))( ا�صتعنا بالدكتور يحيى عبابنةـ  اأ�صتاذ اللغويات التاريخية وفقه اللغة املقارن يف جامعة موؤتةـ  ملحاولة فهم هذه العبارات؛ 

اأثبتها يف  اأو  اأَنّها تتخذ ال�صمت العربي، ولكَنّ الذي رواها  ما ن�صه: » يبدو من �صياغة الكالم  لنا م�صكوراً  فكتب 

التذكرة ـ �صواء كان ابن العدمي اأو �صواه ـ ق�صد اأَنّها عربية بدليل بداية التكيب االأّول؛ وهو كلمة )�صالوم(، وهي كلمة 

النمط، ومعناها )�صالم(. واأما الكلمة االأخرى )�صي�صا لو  ال�رسيانية ال تكون على هذا  اإّنها يف  اإذ  عربية خا�صة بها؛ 

بر( فقد اأجهدت نف�صي يف حماولة الو�صول اإىل معناها عن طريق الكلمة كاملة، وعن طريق حماولة جتريدها مما يكون 

 من ال�صوابق اأو اللواحق؛ فكلمة )�صي�صا( هذه ال وجود لها يف اللغة العربية يف جميع حلقاتها التاريخية، واأما كلمة 

اأنني مل اأمتّكن من معرفة ال�صابقة )�صي�صا( يف اأي  )لو بر( فلعلها تكون عبارة مدح مبعنى )ال يكيد، اأو ال يغدر(، مع 

لغة من اللغات ال�صامية، وعندها اأتوَقّع اأن يكون معنى الكلمة هو: �صالم اأيها البعيد عن املكائد اأو الد�صائ�س. وتاأتي 

)بور( مبعنى جاهل، فيكون معناها مع )لو(: العامل؛ يقول: �صالم اأيها العامل اأو �صالم عليك اأيها امل�صتقيم ال�صادق الذي 

ال يخدع.

م الرثوات ويجمعها؛ اأي: �صالم عليك اأيها امل�صتقيم ال�صالح،  م الذي يكِوّ »�صابور �صي�صابور«: �صابور: مبعنى املكِوّ  

بناقل هذه  التي دفعت  ال�صجعة هي  الكبرية يف  الرغبة  )الغني(، والتكيب غري نحوي، ورمبا كانت  االأموال  م  مكِوّ

العبارة اإىل هذا التكيب، والكلمة من الفعل )sabar( مبعنى جمع ، ومنه )sabar hon( مبعنى جمع ثروة، ويقابله 

العبارة:  معنى  ويكون  ال�صام،  بالد  لهجات  دارج يف  ف�صيح  ا�صتعمال  م(، وهو  )كَوّ مبعنى   ) َ )�صرَبّ الفعل  العربية  يف 

ب من امللوك، و تاأتي )seber( يف املعاجم  
ُّ

م اأكوام االأموال( على اأرجح تقدير، وهي عبارة ت�صي بالتك�ص )يا مكوِّ

العربية مبعنى كومة اأو ركام.

ي(  ي(: اأ�صري اأواًل اإىل اأّن هذه الكلمات عربية، ولكَنّ بع�صها اأعطي ال�صمة العربية؛ فالكلمة االأوىل )�صِدّ ي َفِدّ ي َقِدّ )�صِدّ  

ال تكون على هذا النظام يف العربية؛ بل ُتلفُظ )sadday(، ومعناها: اهلل اأو امللك اأو ال�صيد العظيم )اأذوناي(. واأما 

ي( فهي من اجلذر )�ص�صي�صي( مبعنى انحنى، فيكون معنى الكلمة: يا �صيدي العظيم اأنحني لك، اأو اأحني  كلمة )َقِدّ

ي( فهي من الفعل )pada( مبعنى افتدى اأو فدى، اأي اأّنه يقول لهذا امللك: �صالم عليك  جبهتي اأمامك. واأما عبارة )َفِدّ

م الرثوات(،  اأيها العظيم اأنحني لك احتامًا واأفتديك. اأيها ال�صادق الذي ال يخدع، يا مانح العطايا الكثرية )مكِوّ

�صت لغري قليل 
َّ
واأرجو االأخذ بعني االعتبار اأَنّ هذا الن�س مروٌيّ عمن ال يعرف اإال القليل من العربية، واأَنّ كلماته قد تعر  

من التغيري الذي اأبعدها عن اأ�صلها، واأَنّ هذا الراأي يف التحليل يظل راأيًا خا�صًا وغري اأكيد؛ الأننا اأمام ن�ٍسّ غري موثوق 

يف امل�صادر العربية اأو غريها، بل هو من االأخبار«. 

وعفا اهلل تعاىل عن املوؤلف الذي اأورد هذا الكالم غري العربي هنا، وليته ا�صتعا�س عنه مبا �صح عن النبي  يف مثل   

هذا املعنى؛ كقوله: »اللهم اإنا جنعلك يف نحورهم، ونعوذ بك من �رسورهم«؛ �صنن اأبي داود 7)5)، وقوله اأي�صًا: »اللهم 

 
ّ
رب ال�صماوات ال�صبع، وربع العر�س العظيم؛ كن يل جاراً من فالن ابن فالن، واأحزابه من خالئقك؛ اأن يفرط علي

اأحد منهم اأو اأن يطغى. عّز جارك، وجل ثناوؤك، وال اإله اإال اأنت«؛ االأدب املفرد 707 ..... فلينظر العاقل اأي �صيغ 

الدعاء يختار لنف�صه!.
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]7))اأ[ اجلزُء الثّالث َع�رص
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]7))ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

ْنجار،  ، ِب�صِ
ّ
ُلويي

ْ
د بن اإِ�صماعيل الَقي ، ح�صن بن حممَّ

ّ
ين، اأَبو علي 86)- اأَن�صَدن القا�صي عزُّ الدِّ

ين، اأَبو عبد  َتَهّل �صنة خم�ٍس وع�رسين و�صتِّمئة، يوم االأَحد، قال: اأَن�صَدن عماُد الدِّ
ْ

ُم�ص

]اخلفيف[  :
)((

ِه د بن حامد االأَ�صبهاّن الكاتب، لنف�صِ د بن حممَّ اهلل، حممَّ

ــُم ــْي ــصِ ــ� نَ  ِ
ْ

ــــن ــــَرَق بْ
ــــالأَ ب َوْهــــنــــاً  ــُمَرقَّ  ــْي ــِق ـــــَو �ــصَ ـــُه الـــَغـــراُم َوْه ـــْن ــحَّ ِم �ــصَ

ـــاٍل ــــــاَن ِو�ـــص ــــــــَرْت َزم ـــَحـــٌة َذكَّ ـــْف ـــنـــا يَـــــدوُمنَ ـــْي ـــــــُه َعـــَل نَـّ طـــــاَب لـــو اأَ

و ــمــى وبـــالـــرُّ ــْل ــصَ ـــاَم � ـــصَ ــي � ــن ــْت ــَغ ــلَّ ــُمبَ ــي ــل ــصْ ــ� تَ ــــُه  ــــوبُ ــــبُ ُه نَـــ�ـــصـــيـــٌم  ِح 

ــــ اأَْح َفــمــا  ـــــْت  َوَرقَّ فيها  �ــصــْعــري  النَّ�صيُمَرقَّ  ــيــَب  الــنَّــ�ــصِ ــَب  نــا�ــصَ مــا  ــَن  ـــ�ــصَ

ــــبٍّ ـــــــوؤاَد حُمِ ــــْت ُف ــــبَ ــــَه ـــَمـــٌة اأَلْ ــــُه والـــُهـــمـــوُمنـَــ�ـــصْ ــــُه اأَ�ــــصــــواُق ــــْت ــــَرَق اأَْح

ـــــ ــاِت ومــــا اأَتْ ــي ــاِن ــغ ــال ـــبـّــاً ب ــــاَم �ـــصَ ـــبّـــاً بــالــغــاِنــيــاِت يَــِهــْيــُمه ـــَب �ـــصَ ـــَع ـ

ــاٍم ــص ــ� ــِت ــاْه ب ـــٌح  ـــُه كـــا�ـــصِ ـــْن ِم ـــْل  ـــنَ يَ َه�صيُممل  ــٌح  ــ�ــصْ َك ــُه  ــْن ِم ـــاَل  ن ــا  م ــ�ــَص  ــْع بَ

ــى ــح ــصْ ــاأَ� ـــــنَّ ف ـــــدوُدُه ـــُه ُخ ـــْت ـــبَ ـــَه ـــــروُماأَلْ ــــنَّ يَ ــــوِرِه ــــُغ ــــن ثُ ــفــا ِم والــ�ــصِّ

ْلـ الظَّ عن  َوْهَو  فاُه  ال�صِّ �ِصفاُه  َمْن  ــــــُه َمـــْظـــلـــوُم]8))اأ[  ــــــاإِنَّ ـــــــــذوٌد ف ـــــــِم َم

ــا ــي ــْم َظ ـــِف  ـــصِ ـــرا� َم اإىِل  ـــي  ب ــــاأٌ  ــــَم اأَحــــــوُمَظ ــــــا  َريّ َحـــــــْوَل  يِّ  وِلــــلــــرَّ َء 

ـــورا ــاُء َهــْيــفــاُء َح ــن ــصْ ــ� ــ�ــصــي َح ــْف ــنَ وِرمْيُوبَ ـــٌن  وُغـــ�ـــصْ ــــــْدٌر  بَ ــا  ــاه ــك َح ُء 

ـــ ــْي ــنَ ــْي ــَع ِب َدلٍل  ـــوى  نَـــ�ـــصْ ــــــوٌر كــــــاأَنّــــــُه تَــــْهــــوميُتـَــتـَــثـَــنـّــى  ــــــتُ ـــا ُف ـــه ـ

ــُموِبــــَريْــــحــــانَــــٍة جُتــــــــاذُب ِحـــْقـــفـــاً ــي ــق ــتَ ــ�ــصْ ـــوي ِمــــْنــــُه ُكـــلَّـــمـــا تَ ـــتَ ـــْل تَ

ـــ الْ َق�صيُب  بالنَّ�صيِم  اْهــتَــزَّ  ميُِمــْثــَلــمــا  َّ
الـــ�ـــرص ــِب  ــْي ــِث ــَك ــال ب واْرَتَّ  ــــبـــاِن 

))( الق�صيدة لي�صت يف ديوان العماد االأَ�صبهاّن الذي جمعه وحّققه الدكتور ناظم ر�صيد.
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ِمْنها  
َ
كِج�ْصِمي نى  ال�صَّ يف  ُهــا  ـــــا ُوجــــــــــــوُدُه َمــــــْوُهــــــوُمَخــ�ــرصْ ـــــان وِك

ُدّرا  
َ
ـــــي ـــــِع وَدْم ـــا  ـــِره ـــْغ ثَ ــــن  ِم نـَــظـــيـــُميَل  وذاَك  هــــــذا  ــــرٌ  ــــث نَ ِن 

ــــٌن ْمــــِع َديْ ـــَن الــــدَّ ــي م ــت ــَل ــْق ــى ُم ــل ـــــراِم َغــــــرميُوع ـــــَغ ـــــْل يـَـــتـَـــقــــا�ــــصــــاُه ِل

ــــ ــَفــُة الْ ـــا �ــصِ ـــه ـــْرِف ـــــْريف وَط َ َط ْ
ـــــن ــجــوُمبَ ــاٍج وهـــذا �ــصَ ــص ــِن هـــذا � ــُحــ�ــصْ ـ

ا�ْصتََقلَّْت َغــداَة  ــِرهــا  اأَثْ من  يَل  ــُم]8))ب[  ــي ــق ــــٌن َوَوجـــــــــٌد ُم ــــاِع ــــٌد ظ ــــَل َج

ــــــرارَي َمــْفــلــو ــصِ الــهــوى ِغ ــ� ــْي ــَج ــــِوميُوِب َه ــي  ــص ــ� ــْم وَغ عــــاٍن  ــي  ــب ــْل وَق ٌل 

َ اإِْغـــــرا ْ
ـــَجـــٌة َغـــــر ـــْي ـــِت ــــْذيل نَ ــــَع ـــا ِل ـــدي َعــقــيــُمم ـــْن ــُلــوِّ ِع ــــــاأُمُّ الــ�ــصُّ ـــي ف ئ

ــــ ْم ـــرَّ ـــَك تَ لـــو  يل  ـــــــاِم  َ امل ِك  ْ َ
ـــــــــرت ــــبِّ لُـــوُموِب ـــْوُم املـُــِحـــبِّ يف احُل ـــَل ـــَت َف ـ

ين،  ِه، من ق�صيدٍة مَيدُح بها �رَسََف الدِّ ين الكاتب لنف�صِ 87)- واأن�صَدن: قال: اأَن�صَدن عماُد الدِّ

مل[
َّ
]الر  :

)2(
َح عليه وزَن ق�صيدِة ِمْهيار ، وقد اْقَتَ

)((

َ
ْدِر، َظَفر

َ
اأَبا الب

ــــــدوُه الــنُّــعــامــى ـــَر الـــعـــاِر�ـــصُ َتْ ـــَك اأُمـــامـــا[:بَ داَر  ــا  ي يَّ  الــــرِّ ]َف�َصقاِك 

مل[
َّ
]الر   

�َصاما ــْلــمــى  �ــصَ ــن  م َتْـــِمـــُل  ــــعــــاَم الــنَّــعــامــاَخـــَطـــَرْت  ــُر اإِنْ ــُك ــصْ ــ� ــْت تَ ــنَ ــثَ ــانْ ف

ــٌة ــَم ــصْ ــ� ــــَرٌم هـــاَجـــْت َجــــــواُه نَ ــــْغ ــاُم ــرام ــٍة هـــاَجـــْت َغ ــَم ــصْ ــ� ــن نَ ــا م ــه ــا لَ ي

ــًة ــَح ــْف ــي لَ ــب ــْل ــَق ــــــــْت ِب ـــَحـــٌة اأَْذَك ـــْف امــانَ �ــرصِ زاَدْت  ــــُه  لَ ـــْت  ـــبَّ َه ــا  ــم ــلَّ َك

ــرى تُ اأَْم  اً 
ْ

ــر ــَح ــصُ � ــْلــمــى  �ــصَ ــْت  ــنَ ــايَ ــَص اخُلــزامــىع ــا� ــف ْو�ــصِ اأَنْ ــرَّ ــال ــْت ب ــاَزلَ غ

ــا ــرَصَه ــ� اأَنْ ــْد  ــَق َف ـــــاري  لأَْوط ــا  ي ــا كــانَــْت ِرمــامــا]9))اأ[  ــا ِمـــن بَــْعــِد م ُه ــرصْ ــ� نَ

ر! - بن يحيى بن هبرية؛ ُنكب �صنة 560هـ. اخلريدة: ق�صم  اأَبو الوليد، مظفَّ اأَبو البدر، ظفر -ويقال:  ين،   ))( �رسف الدِّ

العراق )/)0).

يلمي، يف ديوانه )/27). وق�صيدة العماد االأَ�صبهاّن، يف ديوانه )7)-74). عن اخلريدة: ق�صم العراق   )2( بيت مهيار الدَّ

.((6-((0/(
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با ال�صَّ ــــُح  ِريْ با  ال�صِّ َرْوَح  ـــــَرْت  ــاَذكَّ ــام ــــاً ُكـــْنـــُت بــــْل كـــــاَن ُغ ــــان وَزم

ِبـــــِه ــــــــــــــَدْم  اأَنْ ملْ  يَل  ــــــاً  ــــــدي ــىونَ ــدام ــنَّ ال  ِ
ْ

ـــــن بَ ِمــــن  اهللُ  ــــــاُه  َرع ـــا  ي

ـــُه ـــثُّ ـــي بَ ـــنِّ ـــثَ ـــتَّ ْوَح ال ـــــــــدَّ ـــــَم ال ـــــَه ـــْوَح احَلــمــامــااأَلْ ـــنَّ ــم ال ــلَّ ـــْل َع ــَوُه بَ ــْج ــصَ �

ــبــا ـــــاَل: مـــا اأَْطــــيَــــَب اأَيـّـــــــاَم الــ�ــصِّ ـــُه لـــو كــــاَن دامـــاق ـــبَ ـــيَ ْط ـــُت: مـــا اأَ ـــْل ُق

ــــاين عــاِر�ــصــاً ــــالأَم ـــــــداً ب ــُه عــــاَد َجــهــامــاكـــــاَن َوْع ــتُ ــْي ــَق ــصْ ــ� ــتَ ــصْ ــا ا� ــم ــلَّ ُك

ـــُه لَ ـــي  ُحـــبِّ ــِح يف  الــَكــ�ــصْ ــِم  ــي ــص ــ� اْهــِتــ�ــصــامــاوَه اإِلّ  ــحــي  كــا�ــصِ ـــــزْدين  يَ مل 

ـــِه ِمــْثــلــَمــا ـــي ـــُق ف ـــصِ ـــا� ـــع ــــــــُرَم ال ـــِه حـــــَن لمـــاَك ـــي ـــــاِذُل ف ـــــع لـَــــــــوؤَُم ال

ـــــَم الـــــَهـــــزَّ الـــَقـــنـــا ــــــواٍم َعـــــلَّ ــــــَق ــْكــَر املـُــدامـــاِب وحِلــــــاٍظ تُــــــوِدُع الــ�ــصُّ

ــــــا وَرن ــــى  ــــنَّ ــــثَ تَ اإِْذ  ـــــــــــــراه  ُح�صامااأَتُ ــلَّ  �ــصَ اأَْم  ــــزَّ  َه ــاً  ــِريّ ــَه ــْم ــصَ �

الــَورى ـــُظ  حَلْ ــُه  ــَرُح ــْج يَ ُه  ـــدُّ َخ ـــصُ لمـــا]9))ب[  ـــ� ـــبَ ـــْل ــــُه يَ ــــذا عــــاِر�ــــصُ ــــِل َف

ــــــــراً ــامــاويُـــــريـــــَك اخَلــــــــطُّ مــــنــــُه داِئ ــث ــلِّ ال َحــــطَّ  اإِذا  ــــْدِر  ــــبَ ال ـــَة  ـــالَ ه

ـــد اأَْخـــَجـــَلـــُه ْمــــِل ق ـــَب الــــرَّ ـــي ـــث ـــوامـــاوَك ـــاِن ِرْدفـــــــاً وَق ـــب ــَب ال ــي ــص ــ� وَق

ـــو َمــــــاًل وَمـــامـــااأَنــــــــا مـــنـــُه ومــــــَن الــــــُعــــــّذاِل يف ـــك ـــصْ ـــٍب اأَ� ـــ�ـــصَ نَ

ــي ــن ــنَ ــْظ ــــد لَح وق ِتــــْلــــَك  تـَـــُكــــْن  ــهــامــامل  ــــا كــــانـَـــْت �ــصِ ــــه ــــاٍت اإِنَّ ــــظ حَلَ

ــي ــت ــَج ــْه ُم َغــــَمــــراٍت  يف  ــاتَــــَرَكــــْت  ــام م ــزِّ ـــَكـــْت مــنــُه ال ـــَل ــــزاٌت َم ــــَم َغ

ـــْوُم الــهــوى ـــصَ ـــهـــا � ْرَخـــ�ـــصَ تـُـ�ــصــامــاُمــْهــَجــٌة اأَ اأَْن  عـــن  ًة  ــــــزَّ ِع ــى  ــام ــص ــ� وتَ

ــــقــــامــــي بــــعــــَد تـَــــْوِديْـــــِعـــــِهـــــُم ــاوُم ــمــام ِح لّ  اإِ ـــُه  ـــتُ ـــْل ِخ ـــا  م بــاحِلــمــى 

ــي بـَــْعـــَدُكـــْم ــل ــْي ـــاَح لَ ـــب ـــصْ ـــــِدَم الإِ� ــامــاَع ــظَّ ال جَتْـــلـــو  ًة  ـــــرَّ َم ـــروا يل  ـــِف ـــصْ اأَ�

ــزاً ــِج ــْن ــتَ ــصْ ــ� ــــاَن نــامــاِبـــــتُّ عـــن َطـــْيـــِفـــُكـــُم ُم ـــُم َمـــن ك ـــُك ـــي ِب ـــرام ِمـــن َغ
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اأَْكــــتـُـــَمــــُه اأَْن  ـــــــُت  ُرْم ــــي  ــــرام ــتــامــاوَغ اري اْكــِت
ْ

ـــُع لأَ�ـــــــرص ْم ـــدَّ فـــاأَبـــى ال

نـَــْحـــَوُكـــُم َظـــِمـــئَـــْت  ومِلـــــاٍء  غاما]40)اأ[  ـــِع  ْم ـــدَّ ال يف  ــا  ــه ــانُ ــص ــ� اإِنْ ُمــْقــَلــٌة 

ــوى ــه ــال ـــي ف ــــا ب ــــق  اْرُف
َّ
ـــي ـــق ـــي ـــا َرف ــتَــهــامــاي ـــبَّ املـُـ�ــصْ ُـــِح ــفــي امل ــْك ُعــْنــُفــُه يَ

ــــٍد اأََربــــــــي ــــْج ــــنَ ــــِب ــــــــــــــداين َف ــاآمــااأَْنِ ــاَم بــالــَغــْوِر الــ�ــصَّ ــص ي �
ْ

ــــر حـــَن َغ

ــمــى ــــاَر احِل ــــب ا ِعـــْنـــدَي اأَْخ ــــ�ــــرصُ  هــامــاوانْ
َ
ـــبـــي ـــْل ـــى َق ـــم َفــــِبــــاأَْخــــبــــاِر احِل

ــُغــٍل �ــصُ ـــــِه يف  ـــــِع َدْم مـــن  ــــري  ــــاِظ ــان ــام ــي ـــَك اخِل ـــْي  هـــاِت
َ
ــي ـــرا َعـــنِـّ ـــُظ ـــانْ ف

   :
)((

َل رحمُه اهلل ِه، من َق�صيدٍة مَيدُح الفا�صِ 88)- واأَن�صَدن، قال: اأَن�صَدن لنف�صِ

الب�صيط[ ]خملَّع   

ــي ــم ــصْ ــ� َه ــــــــروُم  يَ َهـــ�ـــصـــيـــٌم  ــْقــمــيِرمْيٌ  ُ �ــصُ ْ
ــْقــِم َعــْيــنَــْيــِه َعـــــن ـــن �ــصُ ِم

ي
ْ

ــــرب �ــــصَ ـــــوِر  ـــــتُ ُف يف  ــمــيوَطـــــــْرُفـــــــُه  ــ�ــصْ ِج ــــِوِل  ــــح نُ يف  ُه  ُ ْ
ـــــرص ـــــ� وَخ

ـــرْبي ـــصَ � ــــِر  ــــْغ ثَ ــــِم  ــــْل ثَ يف  ِبــــَلــــْثــــِممــــاجــــدَّ  ثـَــــــْغـــــــُرُه  يل  ـــــــاَد  ج لـــــو 

ـــٍن ُحـــ�ـــصْ ـــــــراُز  ط ــــِه  ــــْي عــــاِر�ــــصَ  َرْقـــــــِميف 
ُّ
ــــِهــــي ــــٍج �ــــصَ ُّ نَــــ�ــــصْ

بَـــــِهـــــي

ــــْدٌر بَ بـــالـــِعـــذاِر  ــــُه  ــــُه َوَوْج ـــــٍة ِبــــِتــــمِّ]40)ب[  ـــــال ـــــن ه ــــــــَط م ــــــــْي اأُِح

ــــطٍّ َخ ــــُك  ــــ�ــــصْ وِم َحـــــيـــــاٍء  ـــيَوْرُد  ـــم ـــْن يَ وذاَك  هـــــــذا  ــــــمُّ  ــــــِن يَ

ـــِه ـــْي ـــتَ ــْمــ�ــُص َوْجـــنَ ـــْت �ــصَ ـــَط ـــقِّ ـــد نُ ـــن َوْجـــــِهـــــِه ِبـــنـَــْجـــِمق ـــِن م ِلـــْلـــُحـــ�ـــصْ

ـــْت ــــيــــاِط الــــِو�ــــصــــاِح ُحـــلَّ ـــــي ِن ـــــدي ُعـــــُقـــــوُد َعـــزمـــيواه ـــــَوْج ـــِه ِب ـــي ف

نـُـــْطــــٌق الــــِقــــيــــا�ــــصِ  يف  ــــُه  ــــاُق ــــط ِه ِبـــــَوْهـــــِمِن ِ ــــــ�ــــــرصْ ــــن َخ ـــــــــدوُر م يَ

ـــــي ـــــْرب ـــْلـــمـــيوَخـــــْلـــــُفـــــُه جــــــاِمــــــٌح حِلَ ـــــٌح ِلـــ�ـــصِ وِعـــــْطـــــُفـــــُه جـــــاِن

ـــــــى اأَمْل ــــدُّ  ــــ�ــــصُ تَ ــــمــــاً  ــــْل ُظ ـــِماإِلَم  ـــْل َظ ريِّ  ـــن  ع َقـــْلـــبـــي  ــــاِدَي  ــــص �

))( ديوان العماد )8)-86).
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ـــُم مـــن و�ــصــاٍل ـــصْ � ـــرَّ ـــو اأُْطــــِلــــَق ال ـــمـــيل َكـــَر�ـــصْ ِه  ـــــدِّ �ـــــصَ يف  ـــــــــُل  بْ
اأَ مل 

وُذيل ِه  ِعـــــــــزِّ يف  ــــــــْرُت  ــــــــَك َفـــْهـــمـــياأَْف  ِ
ْ

ـــــن ـــــتَ احلـــــالَ يف  ـــــهـــــاَم  َف

ــاحــي �ــصَ عــــــاِذيل  ـــا  ي ـــــــَت  ُرْم وَزْعــــمــــياإِْن  الــــهــــوى  يف  ـــي  ـــن ـــلِّ ـــَخ َف

ـــزٌّ ِع ــــــاِم  َ امل ُحـــــبُّ  ـــاك  ـــن ُه ــي))(])4)اأ[  ــم ــْع يُ واحُلـــــبُّ  ــي  ــن ــْي َح ـــرى  ي اأَن 

ــْد ــَه ــصْ ــ� ــَب تَ ــي ــب ــي احل ــن ــْي ــَع ــــــمِّ�ــصــاِهــْد ِب املـُـــــِه مــــــــَن  ـــــــــــــواُه  َه اأنَّ 

ومنها:

راٍح ــْمــ�ــصِ  ِبــ�ــصَ بـــــــاِدْر  ـــــــْدُر  بَ ـــا  ــــمِّي ـــــمـــــاَم َغ ــــُع ِمـــْنـــهـــا َغ تـَـــْقــــ�ــــصَ

اأُوامـــــــاً الأَذى  ُوِقـــــْيـــــَت  ــــْع  ــــَق ـــــــْرِمانْ ـــــــرمٍي ِبــــِبــــْنــــَت َك لبْــــــــِن ك

ـــاً ـــف ـــْط ــــي ِلـــــَا�ـــــصِ ِع ــــنِّ ــــــــزَّ ِم ــــصــــى ِبـــَهـــْزِموُه وُخـــ�ـــصَّ َجـــْيـــ�ـــصَ الأَ�

ــى ُر�ـــصـــاٍب ــن ــــِمواْجــــَعــــْل َر�ــصــاعــي َج ــــْط ِ َف
ْ

ــــــر ــــــَغ ــــُه ِب ِبــــِفــــْيــــَك مــــن

ِوْرٍد َعـــــــْذُب  ــــُو  ــــْل احُل ــــُقــــَك  يُْظميَفــــِريْ َوْهــــَو  ــِب  ــْل ــَق ال ــدى  �ــصَ يُــــْروي 

ـــْهـــِد ثَـــْغـــٍر ـــ�ـــصُ ــي ِب ــل ــي ــل ــــِف َغ ــــصْ ـــمِّوا� ـــصُ ـــــــاُق ُكــــــــلِّ � ـــــــْري َجـــــنـــــاُه ِت

ـــي ـــنِّ ـــثَ ـــتَّ ــــاِحــــِر ال َك الــــ�ــــصَّ ــــــدِّ ــــــَق ـــمِِّب ـــ�ـــصَ ِب ـــِنـــِه  ُغـــ�ـــصْ ــــن  م يَل  ــــــْد  ُج

ـــي ـــلِّ ـــَج ـــتَّ ــــِر ال ــــاِه ــــب َك ال ــــــدِّ ــــــَخ ـــمِِّب ـــصَ ـــ� ِب َوْرِدِه  ــــن  م يَل  ُجـــــــْد 

ي َحظِّ الِو�صاِل  يف  حاِرمي  يا  ــي])4)ب[  ــم ــصْ ــ� ـــــــراً بـــــالـــــِفـــــراِق َق ُمـــــــَوفِّ

ـــمـــاً ـــْل ــــدوِد ُظ ــــ�ــــصُّ ــــال ــــلــــي ب ـــــيوقــــاِت ـــــم واإِثْ ـــــــي  َدم ــــْد  ــــلَّ ــــَق ــــتَ تَ ل 

]الوافر[  :
)2(

ِه 89)- واأَن�صَدن، قال: اأَن�صَدن لنف�صِ

ـــُم الـــِقـــيـــاَمـــْه ـــُك ـــبُّ  ُح
َّ
ــــْهاأَقــــــــاَم َعــــَلــــي ــــاَم َ ــــِم وامل ــــواِئ ــــلَّ ــــــا وال ـــمـــا اأَن َف

يوان وم�صادره؛ ويف االأَ�صل: هناك حب املالم عزالن! ))( البيت �صاقط من الدِّ

)2( الق�صيدة لي�صت يف ديوان العماد. 
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ــٍع ــْل ــصَ � ــــــّذاِل  ُع اإىِل  ــغــي  ــ�ــصْ يُ ـــاِن الــيَــمــاَمــْهوَهـــــْل  ـــّك ـــصُ ـــــــوؤاٌد ِعـــْنـــَد � ُف

ِبـــنـَــْجـــٍد ـــــْن  َم ـــَة  ـــاَم ـــه ِت اإِىل  ــــــٍد تـــِهـــاَمـــْهيـَـــِحــــنُّ  ـــن َنْ ـــوُن م ـــك واأَيــــــــَن ي

ــــْم ــــواُك َه يف  ينِّ  اأَ  
َّ
ــــي ــــَل َع ــــزُّ  ــــِع كــــراَمــــْهيَ ول  ــــَن  ــــعــــاِذل ال اأُطـــــيـــــُع 

َهـــواُكـــْم ــَة يف  ــاَم ــصَّ ــ� اأَْرجـــــو ال ـــا  ــاَمــْهوم ــــبِّ الــ�ــصَّ ــــْل يُــْرجــى مـــَع احُل وَه

ــِب لكْن ــْل ــَق ال ــَم  ــْه �ــصَ ــُت  ــْن ُك ـــْدمـــاً  ــهــاَمــْهوِق ــْم ِتــْلــَك الــ�ــصَّ ــُك ــحــبِّ ـــُت بُ ـــِدْم َع

ــْلــبــي ـــُم َق ـــي ـــــْن َهــــــواُه َزع ــْهبُـــِلـــْيـــُت مِبَ ــاَم ع ــزَّ ال ـــذي  َه الــَهــوى  َوىلَّ  َفــَمــْن 

ــــــِق َوْجــهــاً بْـــهـــى مــن ِهــــاِل الأُْف
ــْهِبـــاأَ ــاَم ــِب الــبــاِن ق ــْي ــ�ــصِ ــن َق واأَْعـــــــَدِل م

لمــاً  
َّ
املِ�ْصكي ــُه  َخــطَّ ــُب  ــ�ــصِ وَتْ ـــــــــَوْرِديَّ لَمــــْه])4)اأ[  ُه ال ــــــدَّ ــــــــاَرْت َخ اأَع

ــي ــنِّ ـــَب ِم ـــْل ـــَق ـــُب ُمـــْقـــَلـــتـــاُه ال ـــطـــاِل ـــْهتُ ـــراَم ـــَغ ـــال ـــتـــا َعـــَلـــْيـــِه ب وقــــد َجـــنَ

ــنِّــي ـــْدَغـــُه والـــَعـــْقـــَل ِم ــُص �ـــصُ � ــوِّ ــصَ ــ� ــِتــقــاَمــْهيُ ـــِر ا�ــصْ ْه ـــدَّ ـــدى ال ــمــا لَــُهــمــا َم َف

ـــدي َمــــاٌل ْهـــِر مـــن َقـــ�ـــصْ ـــاآَمـــْهَفــمــا لـــلـــدَّ �ـــصَ ــــــَرٍم  َك مـــن  ـــْدِر  ِلـــلـــ�ـــصَّ ول 

]الوافر[  :
)((

ين  الدِّ
ِّ
ِه من قطعٍة يف َتقي َدن لنف�صِ 90)- واأَن�صَدن، قال: اأَن�صَ

ــوِن ــف اجُل ــ�ــُص  ــْي ِب اأَم  ــ�ــصِ  ــْي ــِب ال ــوُن  ــف الــُغــ�ــصــوِنُج ِهــْيــُف  اأَْم  اخَلــــطِّ  ــُر  ــْم ــصُ و�

ــهــاٌم �ــصِ اأَْم  ــــواين  ــــَغ ال ــــــــــاُظ  ـــوِنواأَحْل ـــتُ ـــُف ـــال ـــوِر وب ـــتُ ـــُف ـــال ُق ب ـــــوَّ ـــــَف تُ

ـــوٍل ـــ�ـــصُ ـــــراٌت عــــن نُ ـــــاِظ ــــاٌن ن ــــي ــوِنِق ــي ــُق ــــــدي ال يْ
ْت َغـــْربـَــهـــا اأَ ـــــــدَّ اأََح

ـي ـثَــنِـّ ـــِف والــتَـّ ـــاِط ـــع َ ـــِظ والـــُعـــيـــوِنَمـــريـــ�ـــصـــاُت امل ـــواِح ـــلَّ ــاُت ال ــم ــي ــق ــصَ �

ــي ــلِّ ــَج ــتَّ ِقـــيّـــاِت ال ِ
ْ

ـــُر َمـــ�ـــرص ـــواِف ـــصَ ـــوِن� ـــف ـــاِت اجُل ـــيّ ف
ْ

ـــرص ـــ� ـــواِحـــُر َم �ـــصَ

�ِصْحراً وَحَلْلَن  ِببابٍل  َحَلْلَن  ــــِد اجُلـــنـــوِن])4)ب[  ــــيَ ــــوَد ُعــقــولــنــا ِب ــــق ُع

لطان �صالح 
ُّ

ال�ص اأَخي  يُّوب، �صاحب حماة، وهو ابن 
اأَ اأَبو �صعيد، عمر بن �صاهن�صاه بن  ر،  ين، امللك املظفَّ الدِّ  

ُّ
 ))( تقي

االأَعيان  وفيات  587هـ.  �صنة  تويف  الفرجن؛  مع  م�صهورة  مواقفه  احلروب،  يف  من�صوراً  مقدامًا،  �صجاعًا  كان  ين،  الدِّ

)/456. والق�صيدة عدا البيت الثان يف ديوان العماد 422.
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ــنَّ فــيــِه ــَك ــصَ ـــَن � ـــَلـــْنَ الـــَقـــْلـــَب ح ــكــوِن�ـــصَ ــ�ــصُّ ـــَد ال ـــْع ـــَن َغــــراَمــــُه بَ ـــْج وِه

ين ــــاأْ ــــصَ َو� َدْعــــنــــي  ــــــاِذيل  ع ـــا  ي ـــوؤويناأَل  ـــن �ـــصُ ــــُع ِم ــــداِم َ ــــري امل ـــا جُت وم

َدفـــــٌن داٌء  ـــي  ـــت ـــابَ ـــب �ـــصَ ـــــــــاإِنَّ  فـــِنف ــــــّداِء الـــدَّ ـــى عــلــى ال ـــق بْ
ــــْم اأَ وك

ــعــٌن ُم ـــــدي  ــَك يل عــلــى َوْج ــتُ ــْب ــصِ ــ� َِح
ْ

ُمــــِعــــن مــــن  ـــى  ـــنّ ـــَع ـــُم ـــْل ِل مــــا  اأَل 

]الطويل[  :
)((

ِه من ق�صيدٍة )9)- واأَن�صَدن، قال: اأَن�صَدن لنف�صِ

تَْهُجرونَُه ــْن  َم حــاِل  عن  و�َصُلوا  ــَد الـــنَّـــوى تَــْرَحــُمــونَــُهِقفوا  ــن ــُم ع ــُك ــلَّ ــَع لَ

ــعــوا ــبَّ ــتَ ــتَ َف ــنــى  ِلــلــ�ــصَّ تَــــــَرْوُه  مل  ــُهواإِْن  ــنَ ــي اأَن ـــاِء  اجلـــف ــَد  ــن ع ــِه  ــِم ــصْ ــ� ِج اإىِل 

ــْقــِمــِه وُه تُــْنــِكــروه ِلــ�ــصُ ُ
ـــ�ـــرصِ ـــْب ـــُهفــــاإِْن تُ ـــونَ ـــِرف ـــْع ـــُم تَ ـــتُ ـــْن ـــا ُك كــــاأَنَّــــُكــــُم م

بَْيِنُكْم بعَد  ــَرٍم  ــْغ ُم مــن  تَْعَجبوا  ــُهِقــفــوا  ــونَ ــنُ ــَل الأَمـــــاين َم ــْب ــوى َق ــنَّ ــــــُه ال اأََرتْ

ــنــوَن ِفـــراَقـــُه ــْحــ�ــصِ ــتَ ــُم تَــ�ــصْ ــتُ ــْن ــُهومـــا ُك ــنَ ــْي ــِن ــُم لـــو تَــْعــَلــمــوَن َح ــُك ــْي ــانَ ــن َح

ــُه ــنَّ ـــَن َظ ـــِه حـــَن اأَْحـــ�ـــصَ ـــي ــــاأُْتْ اإِل ُظــنُــونَــُهاأَ�ــــصَ فيكْم  ْهـــُر  الـــدَّ واأَ�ـــصـــاَء  ــْم  ــُك ِب

حديثَُكْم َعنِّي  الوا�صوَن  يَْقَطِع  فاإِْن  يَــْقــَطــعــونَــُه])4)اأ[  ـــِع ل  ْم ـــدَّ ــَث ال ــدي فــــاإِنَّ ح

ــبَّــُكــْم
حُمِ تـُـِعــْيــنــوا  اأَْن  ــْم  ــتُ ــْي بَ

اأَ ــْم  ــُك ــْب يُِعْينَُهَوَه اأَن  مــن  ــْيــَف  الــطَّ ــعــوَن  ــنَ َتْ ــْم  ــِل َف

الَكرى يف  ــُرُق  ــْط يَ ــْيــِف  الــطَّ َدرُّ  َحِزيْنَُهَفــِلــلَّــِه  الُفوؤاِد  بَّ  �صَ الكرى-،  ــَن  يْ
-واأَ

ــُم ــواُك َه ــْوَن  ــصَ � ــْلــَب  الــَق اأَ�ــصــوُم  ــُهاإِلَم  ــونَ اأَ�ــص اأَْن  اأَْدُمـــعـــي  ــى  ــاأْب وت ــاًل  ــصَ �

ُفنُونَها مـــوِع  الـــدُّ ــَك  ــْل ِت مــن  ـــُر  ـــِه ــُهواأُْظ ــونَ ــنُ ـــذا الــــَغــــراِم ُف ــــُم مـــن ه ــــتُ واأَْك

الَهوى مَن  تَْنُج  ْرَف  الطَّ ُغ�صَّ  ــُهيَقولون:  ُدونَ ــْرَف واملـَــوُت  الــطَّ اأَُغــ�ــصُّ  وكيَف 

ِبــَقــْلــِبــِه الكئيُب  ــبُّ  الــ�ــصَّ ــُل  ــَع ــْف يَ ــا  ُجفونَُهوم احَلــبــيــِب  ـــِه  َوْج عــن  َغــ�ــصَّ  اإِذا 

ـــِنـــِه ـــَديْ ــي ِب ــِن ــي ــ�ــص ــتَ ــْق ـــــرميُ َغــــــراٍم يَ ــُهَغ ــنَ ــْي ــهــاُم َرِه ــتَ ــْلــبــي املـُـ�ــصْ ـــبـَــَح َق واأَ�ـــصْ

))( الق�صيدة لي�صت يف ديوان العماد.
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َع   من دم�صَق بعَد �صالِة اجُلمعِة، تا�صِ
َ
ِه، وكاَن قد �صاَفر اأَن�صَدن لنف�صِ )9)- واأَن�صَدن، قال: 

هر؛  ال�صَّ الَخ  اْن�صِ اجُلمعِة،  �صالِة  بعَد  القاهرة  اإىِل  ودخَل  وت�صعني،  اثنتني  �صنة  َفر،  �صَ

 ، ِه اخلا�سِّ كوِبِ
ْ
َلِد، وقا�صي الُق�صاة، واالأََماِثُل، وحاجُب امللِك العزيِز مَبر

َ
َفَتلّقاُه اأَعياُن الب

]الب�صيط[  :
)((

واأَْنَزَلُه يف داِرِه، فقاَل مَيدُحُه

َذَهــبــوا])4)ب[يا ُقْرَب غايَِة �ُصوِل النَّْف�ِص اإِِْن َقُربوا اإِْن  الَعْي�ِص  نَْعيِم  ـــاَب  َذه ــا  وي

َطَلعوا اإِْن  ْبِح  ال�صُّ ُطــلــوَع  ــحَّ  اأَ�ــصَ َغــَربـُـواومــا  اإِْن  ْمــع  الــدَّ ُغـــروَب  ــحَّ  ــصَ اأَ� ومــا 

زاِئــلــٌة ــمِّ  ــَه ال َفــُحــْجــُب  ــوين  ــُل وا�ــصَ حُمْتَِجُباإِْن  نْــ�ــصِ  الأُ ــُه  ــَوْج َف ــوين  ــاَرق ف اأَو 

ــلــوا َو�ــصَ ُهـــُم  اإِْن  ــٌم  ــْل و�ــصِ يل  ــٌة  ــاَم ــَرُب�ــصَ واحَل فــاحَلــْرُب  َقَطعوا  واإِْن  َحْبلي، 

انْتَزحوا اإِذا  ُهْلكي  َدنَــوا،  ما  اإِذا  ــواُمْلكي  ــُرب َق اإِذا  ي  ِعـــزِّ بَـــُعـــدوا،  اإِذا  ُذيلِّ 

َفــَديْــتُــُهــُم يَــومــي  ففي  ــْم،  ــُه ــْن ِم ُهُب�َصنائي  ال�صُّ ُهُم  لَْيلي  ويف  مو�ُص،  ال�صُّ ُهُم 

ــُم ــِه ــْرِب ُق يـــوَم  اإِلّ  ـــ�ـــصَ  الإِنْ ـــــَرُب  اأَْق ــوامــا  ــب ــنَ ــتَ اْج اإِذا  اإِلّ  اأُجـــاِنـــبُـــُه  ول 

َح�رَصوا ولو  نْيا  الدُّ �َصنى  َفغاَب  ــي نـُـــوِرِهــــْم َطــــَرُبغابوا  ــلِّ ــَج ــتَ لــهــاَجــنــي ِل

ُهـــُم ــا اأََمـــرَّ ي م ــدِّ ــصَ ــ� ـــوين ِب ب ـــذَّ َعــُذبــواُهـــْم َع ُهــْم  ــدَّ �ــصَ لي  ِبَو�صْ ــْوين  ــَف َك ــو  ول

ــُم ــُه ــتُ ــِدْم ــي لَع ــْرب ــُق ــوا ِب ــنُّ ــَف �ــصَ ــي َطَلبواوك كما  ُروحـــي  ــُهــْم  لَ ــُت  ــَذلْ بَ ــد  وق

اأَملٍ ُفـــْرَقـــِة الأَحـــبـــاِب مــن  ــوى  �ــصِ ــايل  اأََرُبم يل  الأَْحــبــاِب  ُروؤيَــــِة  ــوى  �ــصِ ومــا 

لَُهُم داِئماً  َفِعْندي  اأَ�ــصــاوؤوا  اإِذا  َعتَبوا]44)اأ[  اإِذا  الــُعــْتــبــى  ــُم  ــُه لَ كما   
ً
اأَ�ــصــى

ذا اإِ الـــعـــامَلـــَن  ــِط  ــْخ ــصُ ــ� ِب ـــــايل  اأُب بُواول  َغ�صِ ذا  اإِ وا  يَْر�صَ ـــاأَْن  وِب ــُم  ُه ــوا  َر�ــصُ

ــًة لـَـُهــُم ــ�ــصــي َوْحــ�ــصَ ــد بـــاَن اأُنْ ــوا وق ــانُ ُمــْنــ�ــرَصُِبب ــُع  ْم ــدَّ وال ُمْكتَِئٌب  فالَقْلُب 

نَْحَوُهُم ْوِق  ال�صَّ ِلَفْرِط  وِج�ْصمي  ُبَقْلبي  والنَّ�صَ الــَهــمُّ  نياِن  املُ�صِ �َصجاُهما 

))( الق�صيدة لي�صت يف ديوان العماد.
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�َصٍج نَْف�ُص  الأَ�ْصجاِن  على  تَْبقى  ــُبوكيَف  ــِه ــتَ ــْل ــا تـَــْذكـــو وتَ ــه ـــراِم ِب ـــَغ نـــاُر ال

ــُم ــُك ــْرِب ــُق ــوا َكـــْربـــي ِب ــ�ــص ــفِّ ـتــي نَ ِحــبَـّ
الــُكــَرُباأَ بالأَنُْف�ِص  َخــَلــْت  ــتُــْم  يْ

نـَـاأَ َفــُمــْذ 

ــبَــٌب �ــصَ ــُه  ــتَ ــْق ــقَّ َح اإِذا  ُحـــْكـــٍم  ــبـَـُبِلـــُكـــلِّ  ــُه �ــصَ ــالَ ــْم بــالــتَّــَجــنِّــي م ــُك ــُم ــْك وُح

ــُه َفــــِرٌق ــبُ ــْل  َق
ً
ــنــى ــ�ــصْ وَن ُم

ْ
ــــــر ــــا جُتِ ــُباأَم ــصَ ــُه َو� ــفَّ ــصَ ــاً � ــبّ ــصَ ـــراِق و� ـــِف مـــَن ال

ــْم ــُك ــِت ــبَّ حَمَ ُو�ــصــاتــي يف  قـــوَن  ـــدِّ ــِذُبتـُــ�ـــصَ ــوى ُحــبِّــي لَــُكــْم َك ــبٍّ �ــصِ وُكـــلُّ ُح

ِفرْت �صَ فقد  َعْنُكْم  �َصَفري  تُْنِكروا  اجَلــِدُبل  املـَـْنــِزُل  يُْقلى  ِب  ولْلِخ�صْ يَــدي 

ــِه ِب تَــــْرَو  ــَر  ــْح ــبَ ال اأُمَّ  اأَُمــْيــَمــُة:  ــْت  ــالَ ــُبق ُعــ�ــصُ ول  مـــاٌء  ل  ــــَك  ــــواِديْ ِب ــا  ــم َف

َم�ْصَغبٍَة داِر  يف  مِبَ�ْصبََعٍة  تَْثوي  ِغُب]44)ب[  ال�صَّ ِذْئــبـُـهــا  فيها  ــْلــَوَك  �ــصِ يـَـْجــتــاُح 

ُمْعتَِقداً ــْمــراِء  الــ�ــصَّ ُمــْعــتـَـِقــِل  اأُْخــــَت  َُبيــا  ال�رصَّ ــُه  ُدونَ َطْعماً  ِْب  وال�رصَّ ْعِن  ِللطَّ

 املذكور بحلب، قال: اأَن�صَدنا الُهمام 
ّ
لويي

ْ
 الَقي

ّ
ين، اأَبو علي )9)- واأَن�صَدن القا�صي عزُّ الدِّ

ين، اأَر�صالن بن  ِه، من ق�صيدٍة مَيدُح ِبها اأَتاَبك نور الدِّ ، لنف�صِ
)((

دّي
ْ
 الَعب

ّ
ح�صن بن علي

بَن�صيبني،  َمٍة 
ْ
َخي لُه يف  ِلينظَمها  َل عليه  َحها عليه، وَوكَّ اْقَتَ ، وقد 

)2(
َزْنكي م�صعود بن 

]الطويل[ ل:  َدنيها باملَْو�صِ َفَنَظمها يف اخليمِة، واأَن�صَ

ــُم ــواِع نَ ــوٌن  ُغــ�ــصُ اأَْم  ــٍد  ــْي ِغ ـــاُف  ـــط ــواِرُماأَاأَْع �ــصَ ــيــوٌف  �ــصُ اأَْم  ِعـــْنٍ  ـــــاُظ  واأَحْل

َعـــَرِبـــيَّـــٌة اأَْم  َجــــْيــــداُء  ـــٌة  ـــيَّ
ـــ�ـــصِ التَّماِئُمَوَوْح ــيــَم  َت ــْت  ــانَ ك ـــْت  ـــِزَع اأُْف َمــتــى 

ِبــهــا ـــٍف  ـــَل ـــن َك ـــُل ِم ـــْخ يَ ـــٌة مل  ـــيَّ ــُمُغـــاِم ــواِئ ــلَّ ال َعــلــيــهــا  ــــْت  لَم ـــــوؤاٌد ول  ُف

ــْجــُر جــاِئــٌر ــَه َ الــَهــْجــِر وال ْ
ــــر ــُع اأَِم ُتُــِطــْي ــامِل ُ ظ ْ

ــن ــبَ ِ وال
ْ

ــن ــبَ وتَــْر�ــصــى ِبــُحــْكــِم ال

مرَي الَهْجِر؛  ْدُتُه بيَتُه هذا: ُتطيُع اأَ : ثم اجتمعُت به بعد ذلك بحلب، فاأَن�صَ
ّ
لويي

ْ
قال الَقي

 بن ن�رس بن عقيل العبدي، املنعوت بالهمام، من اأَهل وا�صط، و�صكن بغداد؛ كان �صاعراً جميداً، كثري 
ّ
))( احل�صن بن علي

بيثي )/4)) والوايف بالوفيات 2)/29). النَّظم، مدح االأَكابر واكت�صب بال�صعر؛ تويف �صنة 596هـ. تاريخ ابن الدُّ

ٍة �رسيفة؛ تويف �صنة  ين، �صاحب املو�صل؛ كان ذا �صريٍة جميلٍة؛ وهمَّ )2( اأَر�صالن بن م�صعود بن مودود بن زنكي، نور الدِّ

607هـ. بغية الطلب )/45)).
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ِن لُه. ُدُه كثرياً، كاملُ�صَتح�صِ دِّ َ
فجعَل ُير

ـــوٌل ُمـــفـــاِرٌق ـــُل ــفــا اإِلْـــــٌف َم ــــــاِزُمَفــــوا اأَ�ــصَ ُم َدخــــيــــٌل  داٌء  ـــــا  ـــــَزن وواَح

واحَليا ــِة  ــيَّ ــّداِرِم ال ِبـــداِر  ــُت  ــْف َوَق �صاِجُم]45)اأ[  ــْرِب  ــَغ ال واِكـــُف  وَدْمــعــي  ُمــِلــثٌّ 

ــٌل ــلِّ ــَه ــتَ ـــكـــي واحَلـــيـــا ُم ــمــا ِزلْـــــُت اأَبْ َُف ــامِل ــع َ امل ــهــا  ــْن وِم ــي  ــنِّ ِم ــْت  ــَف َع اأَْن  اإِىل 

ــَزْت ــيَّ ـــاً مــا َتَ ــعــي َدم ــو ملْ يـَـِفــ�ــْص َدْم ــُمول ــاِئ ــم ــَغ ــِه مـــن نــــاِظــــَريَّ ال ــِم ــاِئ ــص ــ� ِل

ــٍة ــَح ــْف ــنَ ِب ـــاُح  ي ـــرِّ ال ــي  ــن ــي ــيِّ
ُتَ ـــْل  ه ــُماأَل  ــاِئ ــط ــلَّ ال ِعـــْيـــهـــا  تـَــدَّ ل  ـــٍة  ـــيَّ ـــزاِم ُخ

اأََرِجـــــيَّـــــٌة ـــــِديَّـــــٌه  َنْ ـــْت  ـــَح ـــَف نَ فاِغُماإِذا  الـــَوْرُد  ول  َمــْفــتـُـوٌق  املِ�ْصُك  فا 

َخبا ــمــا  ُكــلَّ ـــَرٌة  ـــْم َج ــبــي  ــْل َق اأَنَّ  النَّوا�ِصُمعــلــى  ــاُح  ي ــرِّ ال اأَْذَكــْتــُه  البُْعِد  على 

َمــْنــَهــٍل ـــلِّ  ُك عــن  ـــاِء  امل ُوُروَد  ـــُل  ـــْي حـــاِئـــُماأُِط اجَلـــــواِنـــــِح  ــــــــّراُن  حَلَ واإِينِّ 

ــٍب ــنَ ــصْ اأَ� بـَــــْرِد  اإِىل  اإِل  ــئــي  ــَم َظ ــِب اخَلــــْوِد لِثــُمومـــا  ــكــاِع ــاِم ال ــث لــُه ِمــن ِل

ــــــُه ـــاِم وُدونَ ـــث ـــلِّ ـــُمَكــــثــــَرُة اأَفــــــــراِح ال ــْدِر واِج ــصَّ ــ� ـــبٌّ َكــئــيــٌب واِغــــُر ال حُمِ

ِبُقْبَلٍة ِمــْنــِك  نـُـرِغــْمــُه  الــَهــوى  ذا  ــي  ــــُمَدع ــِه لـــِك راِغ ــِل ــي ــب ــْق كــمــا هـــَو مـــن تَ

ـــُه واأَطـــاَع ــا  ــج احِل ـــــَر  اأَْم َعــ�ــصــى  ــــِك هــاِئــُمواإِلّ  ــــــٌه ِب ُفـــــــوؤاٌد َجــــــريٌء واِل

ــٌة ــَم ــْل ــا َربــيــَعــَة ِغ ــي ــْل ـــاِتُوراَعــــــِك مــن ُع ــِع والـــنَّـــْقـــُع ق ــْق ــنَّ ــــاَم ال ـــي َظ جُتَـــلِّ

.....  .....  .....  .....  ..... �ــرَصاِغــُم))(]45)ب[   .....  .....  ..... فخلَّفُت 

ــِة ِمــْثــَلــمــا ــِريَّ ــَه ــْم ــصَّ ــ� ـــوَن ال ـــتُ ـــُهـــزُّ ُم ـــــُمتَ راِق ــعــى الأَ َ تـَـ�ــصْ ْ
ــاً ِحــــن ــون ــتُ ــزُّ ُم ــُه تَ

ِللَوغى ــُهــنَّ  ــْن ِم ـــطـــاِل  بْ
الأَ  

َ
ــاقــي ب ــدى  ــا تُـــواريـــِه الــُكــلــى واحلــيــاِزُمف ــوى م ــصِ �

ـــا نَّ ــــبِّ الـــُقـــلـــوِب كـــاأَ ـــذ مـــن َح ـــواِف ــــاٍن لَـــُهـــنَّ لَـــهـــاِذُمنَ ــــُم ِر�ــــصْ ــــزائ َع

ومنها:

))( بيٌت مطمو�ٌس يف االأَ�صل.
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ِعْنَدها ْيُف  ال�صَّ ل  يِن  الدِّ ــوِر  نُ  راِحـــُمَمــواِقــُف 
ُّ
َديـْــِنـــي الـــرُّ ْمـــُح  الـــرُّ َحــلــيــٌم ول 

ِه -اأَومن خطِّ من  لنف�صِ  ،
)((

ّي
ِّ
املََعر َدَقَة بن حديد  نقلُت من خطِّ عبد املح�صن بن �صَ  -(94

]الطويل[  :
)((

، وهي
)2(

تها لُه- ق�صيدًة مَيدُح بها
َ
اأَْثب

ــُق ــِف ــ�ــصْ ِح ُم ِّ َ
ـــْنِ املـُــــــرب ـــبَ ــَرُقحِمـُــــبٌّ مـــن ال ــْف ــوِم يَ ــنَّ ــِق يف ال ــِريْ ــْف ــتَّ ــَن ال ــكــاُد م يَ

َخــواِلــيــاً ــاِم  ــم احَل ُوْرُق  ــَجــَعــْت  �ــصَ ُقاإِذا  ُمـــــوؤَرَّ َفــْهــَو  ـــَن  ْم ـــوَّ َه واإِْن  ــجــاُه  ــصَ �

ــٌد ــيَّ ــَق ُم ـــنـــوَح  يَ اأَْن  ــٍب  ــي ــج َع  ُ ْ
ـــــر ُقوَغ ُمـــَطـــوَّ الأَراِك  يف  ــى  ــنّ ــَغ تَ ــا  م اإِذا 

ِ فــاْعــِدلــوا
ْ

ــن ــبَ ــَع ال ــا ُجــــْرُتْ م ــن ــابَ ــب ــقــوااأَاأَْح َفَّ َ
ــرت ــْم َف ــُك ــراِن ــْج ـــدى ِه وُجـــــْزُتْ َم

ــوى كــيــَف تَــْعــَلــُقَفــفــيــُكــْم عــلــى َطــْبــِع اجَلـــفـــاِء نَــواِعــٌم ــَه ــاِت ال ــان ــب ــَن لُ ــري يُ

واِئِب واْعتََلْت ُق)4(]46)اأ[�َصَدلَْن ُدجى لَْيِل الذَّ ِ
ْ

ـــ�ـــرص ـــِة تُ ـــلَّ ِه ــُل الأَ ــْث ُوجــــوٌه ِبــهــا ِم

ــِفــٌر ُمــ�ــصْ ــ�ــَص  ــفَّ ــنَ تَ ــا  م اإِلّ  ــَح  ــْب �ــصُ ــا  ــِرُقف ــْف َم ــِعــ�ــُص  يـُـَعــ�ــصْ ــا  م اإِلّ  ــَل  ــْي لَ ول 

ــٌم ــعَّ ــنَ ُم ُيـــيـــُل  مـــا  اإِلّ  ـــَن  ُغـــ�ـــصْ ــُقول  ــَط ــْن َ مُم ــُل  ــهــي يُ مــا  اإِل  ـــ�ـــصَ  ِدْع ول 

ــي ــع ــاِل ــص اأَ� ـــــنُّ  جُتِ مـــا  اإِلّ  نــــاَر  ْقـــــِرُقول  َ َ
املـُــــرت  

َ
ــــي ــــِع َدْم اإِلّ  ــــاَء  م ول 

ــِطــْر يَ ومل  ــْت  ــ�ــصَّ ــَق تَ ـــاً  ـــام يّ
اأَ اهللُ  ـــى  ُقَرع التََّفرُّ ِمنّا  ْمِل  ال�صَّ اْجِتماِع  ِب�َصْمِل 

ــْت ــَل ــايَ ـــاِل َت ـــظِّ ـــــــراِر ال ـــُوُقومَلْـــيـــاَء اأَْط ـــصْ واأَ� بالنَّ�صيِم  ُغــ�ــصــوٌن  َعــَلــْيــنــا 

ـــهـــا ـــمـــاِم واإِِنَّ ـــْدِو احَل ــى عــلــى �ـــصَ ــنّ ــثَ ــمــاِم وتُــْغــبَــُقتَ ــَغ ــصِ ال ــاأْ� ــبـَـُح مــن ك لـَـتـُـ�ــصْ

ُجْمَلًة بــاحَلــرِّ  ْم�ُص  ال�صَّ طالََعْتها  ُقاإِذا  ــرُّ ــَف ــــَرِج الأَْغــ�ــصــاِن ِمــْنــهــا تَ َفــفــي ُف

ة املعروفني، وعا�س بعد �صنة خم�صمئة. 
َّ
 ))(  اأَبو املواهيب، عبد املح�صن بن �صدقة بن عبد اهلل بن حديد، من �صعراء املعر

)اخلريدة(.

د بن عّمار، بطرابل�س، ُيهّنئُه فيها بعيد الفطر،  ، عّمار بن حممَّ
ّ
 )2( قال العماد: ووقعت اإِيلَّ ق�صيدٌة يف مدح القا�صي اأَبي علي

.
ّ
م�صقي �صنة ثالث وت�صعني واأَربعمئة؛ نقلُتها من خطِّ ابن النَّّقار الكاتب الدِّ

 ))( الق�صيدة يف اخلريدة: ق�صم ال�صام 2/)))-5)) باختالف يف عدد االأَبيات زيادًة ونق�صًا.

)4( البيت مطمو�ٌس يف االأَ�صل، واملثبت من اخلريدة.
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َجــرى وقــد  فيها  ــصِ  و� ــرَّ ال ثَــْغــُر  َم  ــُق))(تَبَ�صَّ ــَدفِّ ــتَ ُ ــُه امل ــُع ــّحــاً َدْم ــْيــِث �ــصَ ــن الــلَّ ِم

ــَدْت ــَوقَّ تَ الــَعــبــوُر  ْعرى  ال�صِّ اإِذا  ُقيَــكــاُد  َ ْ
ــِة تَـــ�ـــرص ــَل ــْي ــِل ــبَ ــهــا ال ــْي ــاِل ــي ـــِر لَ ـــِذْك ِب

ــهــا ــلِّ ــِظ ـــَن ِب ـــذي ـــا عـــاِئ ـــه ـــْي ــــا اإِلَ ــــاأْن ُقجَلَ يَــتَــَحــرَّ َوْقـــِدهـــا  ـــا يف  ـــاوؤه ـــْرب وِح

بَْلَدٌة لَّ  والظِّ ــْوُر  اجَل ــروَر  احَل كــاأَنَّ  ئــيــ�ــُص املـُــَوفَّـــُق]46)[  ــرَصَ الـــَعـــْدَل الــرَّ ــ� ــهــا نَ ِب

ـــــِه ُكـــــلُّ حــــازٍم ـــا يَــْعــيــا ِب ــــُر م ــــَدبِّ ــَدُقيُ ــْن وَخ ــوٌر  �ــصُ ــْحــِم  يَ مل  اإِذا  ويـَـْحــمــي 

ــُه ــَل ْهــُر اأَْه ــِه الــدَّ ــا يُـــْدري ب ــــْدري مِب ــــُقويَ َفِّ َ
َــــرت امل ــــُه  ــــْزُم َح ـــٍل ل  ـــَج َع ــى  ــل ع

ُف�ْصَحًة ْزِق  الــرِّ يف  ــاَل  الآم الواِهُب  يُِّقهَو  �صَ الــَعــْيــ�ــِص  ــِة  ــَغ ــْل بُ يف  وَم�ْصَلُكها 

ــاً ــب ــطــاِل ـــْنَ ُم ـــِب ـــــداُه الـــّطـــاِل ُقاأَ�ــــصــــاَر نَ ـــرَّ ـــَح ـــتَ ـــْيـــِبـــِه تَ ـــهـــا عـــن �ـــصَ ـــَل نَـــواِف

ُمْثِجٌم ـــَو  وْه ُمــْزنَــهــا  الــَغــوادي  ــبُّ  ــِغ ُمَطبُِّقتُ ــَو  وَه ـــصِ  الأَْر� بَْع�َص  وتَْختَ�صُّ 

ْريَـــــِحـــــيَّـــــَة َقـــْلـــِبـــِه
ــُقاأَعــــــــاَر لـُـــهــــاُه اأَ ــلَّ ــَع ــَن تَ ــف ــتَ ــْع ُ ـــدي امل يْ

ـــاأَ ــْت ِب ــ�ــصَ ــْي ــَل َف

املُنى ــنَــدوا  اأَ�ــصْ الُعلى  يف  اأَنَْفقوها  ــُقاإِذا  ــَف ــْن يُ لــيــ�ــَص  ُجـــــوِدِه  يف  اأََمـــــٍل  اإِىل 

بَْعَدما ْزَق  ــرِّ ال ِعُب  يَ�ْصتَ�صْ الذي  ذا  تـَـــــْرُزُقوَمْن  اهلِل  عـــن  ُيْـــنـــاُه  اأَنَّ  َدرى 

َهــفــا اإِذا  الـــثَّـــنـــاِء  ـــــُق  َوْف ـــٌق  ـــُل ُخ ــــُه  ــُقلَ جـــاِل الــتَّــَخــلُّ اإِلــيــِه ِبـــاأَْو�ـــصـــاِف الـــرِّ

واحِلجا يــِن  والــدِّ والبَاأْ�ِص  بالنَّدى  يـُـْلــَحــُقَرقــى  لي�َص  ــا  ــاأِْوه ــصَ � يف  ُرتْـــبَـــٍة  اإِىل 

........... ِرقَّ ــه  ــك ــلَّ وَم يـُــْخـــِفـــق))(]47)اأ[  ــ�ــَص  ــي ل ــــــُه  اأَنَّ ــاً  ــن ــي َي واآىل 

ــِلــهــا ــْث مِبِ ــــــوِر  ــاٍت يف الأَم ــظ ــَق يَ ــــو  ــُقاأَخ ــقِّ ُــَح  امل
ُّ
ِّ يَــْنــجــو الأَمْلـَـــِعــــي مـــَن الــ�ــرصَّ

ِ واإِنَّــــــُه
ْ

ــــن ــــتَ ْولَ ــــدَّ ــــــَر ال ــــــداوَل اأَْم ُقتَ ــدَّ ُمــ�ــصَ ــا  عــاي ــرَّ ال ــــِي  َرْع على   ٌ ْ
ـــــن اأَِم

ـــُه ـــَورى وكـــاأَنَّ ـــْل ــِفــُقَغـــدا َوْهـــــَو َمـــــْوىًل ِل ويُــ�ــصْ َعــلــيــِهــْم  يَــْحــنــو  لَــُهــُم  اأٌَب 

))( يف حا�صية االأَ�صل بغري خّط ابن العدمي: قوله: وقد جرى من اللَّيث. كاأَنَّه اأَراد َنْوَء االأَ�صد، فعربَّ عنه بذلك؛ اأَال تراه كيف 

عرى الَعبور....... قابله يف البيت الّتايل بذكر ال�صِّ

)2( البيت مطمو�ٌس يف االأً�صل، ومل يرد يف اخلريدة. وميكن ترقيعه: اخلالئق كلهم.
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فــيــهــُم يَــــْرعــــاُه  واهللُ  ــــُم  ْعــــاُه َ
ــــر ـــُقَف ـــْرُم يَ واهللُ  بـــاخَلـــْرِ  ـــْم  ـــُه ـــُق ـــْرُم ويَ

ــْوِرِه ــَج ِب ا�ْصتَ�َصنَّ  مــا  ـــْوراً  َج يَــْقــُف  ُقومل  ــوِّ ــصَ ــ� ــتَ ُ امل ـــُن  اخلـــاِئ فيها  ـــاَن  خ وقـــد 

َفُجْدنَها َرحـــاُه  داَرْت   
ً
ـــى َوغ ــــْوِم  ــا املـُــتـَــَدفِّـــُقويَ ــن ــَق ــهــاهــا املَــوا�ــصــي وال لُ

والَقنا ــواِرِم  الــ�ــصَّ ـــْنَ  بَ َفـــَغـــَرْت  ــُقوقــد  ــطَّ ــَم ــتَ دى يَ ـــــرَّ َفــمــاً مِبـُــجـــاجـــاِت ال

ــٍة ــيَّ ـــُر عــلــى الأَبْـــطـــاِل كـــاأَ�ـــَص َمــِن ـــِديْ املـُـَعــتَّــُقتُ حــيــُق  الــرَّ ــادي  ــنّ ال ُعــلَّ يف  كما 

ُمْقَلٌت ــْفــراُء  �ــصَ الكا�صاِت  اأَْزَرُقتُعاطيهُم  ــُر  ــَم ــصْ واأَ� ــ�ــصــوٌب  خَمْ ــصُ  ــ� ــيَ بْ
واأَ

ــ�ــصــاهــا كـــالأَثـــايف َفـــهـــاِرٌب ـــُقَفـــُهـــْم ِل ـــوثَ ـــــــُر ُم ـــوٌل واآَخ ـــتُ ـــْق ـــــــُر َم واآَخ

ِبها اأَْح�َصنُُهْم  النَّْجِم  مَمَــرَّ  ــرَّ  وَم ــبـَـُق))(]47)ب[  يـُـ�ــصْ لي�َص   ......  .....  .....

َفتَتابََعْت الَقطا  ـــَو  َزْه ــْت  ــَل ــصَ اأَْر� ــد  ـــُقوق ـــلِّ ــهــا حُمَ ــي ـــوُن ف ـــم ـــْي َ وطـــــاِئـــــُرُه امل

ــْيــِب واأَْعــــــَوٍج ــبَ ــاً بــالــ�ــصُّ ــن ــْي ُ َيِ ْ
ــر ــصِ ــ� ــُقيُ ــَح ــْل ـــــُه لــيــ�ــص يُ ولِحــــــَق بَــــــّراً اأَنَـّ

ــِه ــِع ــْق ــنَ ـــدَّ ومــــا ِلـــْلـــَجـــْحـــَفـــَلـــْنِ ِب ـــنَ ــُقَف ــلُّ ــَع ــِه تَ ــلــي ــْت َع ــمَّ ــصَ ــ� عــلــى اأَنَّـــهـــا انْ

ــًة ــَع ــْل َق  ِ
ْ

يـَـــن مل  َحـــْيـــُث  ــاً يف  ــامل ــص � ـــا  ْرتَـــُقَن اأَ ــِب احَلـــْرِب  يـَـْحــِمــِه مــن جــاِن وملْ 

ــٍة ــنَّ ــــا ُكـــلِّ ُج ــٍن ل بَـــْل اأَب ــــا َجــْو�ــصَ ُمْطِرُقاأَب َخــْزيــاُن  ــَو  َوْه ِمْنها  ــْوُت  َ امل يـُـرى 

ــهــا ــى كــاأَنَّ ـــْنُ حــتّ ــا الـــَق ــاه ـــاٌة َج ـــص َْقــــَرُقاأَ� َ
ـــِه يَــــرت ـــداِئ ـــْي ــى بَ ــل اٌب ع �ــــــرصَ

الْـ ذي  ُل  اأَ�صْ يْزُك 
َ
وملْ  النّامي  َفْرُعَك  ــِرُقَزكا  ــْع ُم الــَفــْخــِر  يف  ـــَو  َوْه اإِلّ  َمــنــاِقــِب 

لُه ٌب  اأَ ــاِت  ــُرم ــْك َ امل يف  ــٌص  ــاِر� ف ـــْن  يـُـْغــَلــُقوَم ـــوؤِْم  الـــلُّ َرْهــــٌن على  ــُه  ل َفــَلــْيــ�ــَص 

املُنى ــُع  ــَم ــتَ جُمْ ــُث  ــْي َح ــــْوىًل  َم اهللُ  ـــَك  ُقلَ ــرِّ ــَف ُــتَ ــَك امل ــالُ ــحــى م ــِق اأَ�ــصْ ــْل ــَن اخَل م

ــهــا وُدونَ ــاَء  ج ــرَّ ال تُْعطي  ـــداً  يَ ُمْغَلُقَفــتَــْحــَت  ــَك  ــْذِع َق دوَن  ــاٌب  ب �ِصْئَت  كما 

))( البيت مطمو�ٌس يف االأً�صل، ومل يرد يف اخلريدة.
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مالَُه احَلْمِد  يف  َكّفاُه  َقْت  َمزَّ وَمْن  ُق))(]48)اأ[  ـــــزَّ مِّ ِعـــْر�ـــصٌ مُمَ ــ�ــَص لـــُه بـــالـــذَّ ــْي ــَل َف

ـــُه ـــاإِنَّ ــي ُعـــــاَك ف ــغ ــْب ــــْن يَ يـــَك َم اأَْحـــَمـــُقيُـــَفـــدِّ ـــَو  ُه اأَو  ــِد  ــْج َ ــامل ب ٍة  ــــرَّ ِغ عــلــى 

زاِئـــٌل اجلـــاُه  ل  تَــْخــتــاُر  كما  ــَت  مُمِْلُقوِعــ�ــصْ ـــَت  اأَنْ ول  دوٌع  َم�صْ ْمُل  ال�صَّ ول 

الُعلى اإِىل   َ ْ
ــن ــِن ــبَ ال ــعــاَك  َمــ�ــصْ ــُح  ــصِّ ــَر� ــُقــواتُ ــا بَ ـــدوَك ف ـــــداً واحلـــا�ـــصِ بَ

ــوا اأَ ــُق بَ

ُه ُ ْ
ـــرص ـــ� ونَ ــَك  ــي ف راَح  ـــاًء  ـــن ثَ ــــَك  ــــْي اأَْعبَُقاإِلَ ْيِب  الطِّ مَن  بل  ــى  اأَْذك ْهِر  الزَّ مَن 

ــداً ــيِّ ــَق ــاِم ُم ــص ــ� ــــَك اجِل ــــاِديْ ي ُ اأَ ْ
ــــر ُمْطَلُقاأَ�ــــصِ ْر�ــــصِ  الأَ يف  ـــَو  َوْه ثَــنــاًء  َعليَك 

ــا ــاأَنَّ ـــادي نَــ�ــصــيــداً ك ـــنّ ـــِه ال ــوُع ب ــصُ ــ� ــُقيَ ــتَّ ــَف ــٍك تُ ــصْ ــ� ــَك فــيــه َفـــــاأُْر ِم ــاتُ ــف ــصِ �

ــَوُه ــْح تـــاُح نَ ـــادي َفـــَرْ ــدو ِبـــِه احل وَمــ�ــرْصُِقويَــ�ــصْ َغـــْرٌب  ـــراَك  ِذْك اإِىل  ْيخاً  ُم�صِ

ــهــا ـــوايف كــاأَنَّ ـــَق ــي ال ــن ــْت ــاَع ــَك اأَط ــي تَْع�َصُقوف  
َ
ِلنَِظْمي و  اأَ تَــْهــوى  ــِفــَك  ِلــَو�ــصْ

بُــْرَهــًة الِب�صاَعُة  ــذي  َه ــَدْت  َكــ�ــصَ ــُقوقــد  ــُف ــْن تَ ــَك  ــِل ــْث ِم ِعــْنــَد  اإِلّ  تُــْلــَف  ومل 

َمني، َرحمُه اهلل، هذا 
َ
�س الي

ْ
 بن ُغَلي

ُّ
ن، علي

َ
ُخ الّزاِهُد اأَبو احَل�ص

ْ
ي  ال�صَّ

َّ
95)- ]48)ب[ اأَْملى علي

:
ٌّ

ِبي عاَء، واأَنا �صَ الدُّ

ُه و�َصماَءُه؛ احَلْمُد هلِل الذي ال  احَلْمُد هلِل َحْمداً ُيَخلُِّف كلَّ َحْمٍد وَراَءُه، َحْمداً مَيالأُ اأَر�صَ

دُّ َمن �َصاأََلُه، واحَلْمُد هلِل الذي ال َتْفنى َخزاِئُنُه؛  ُ
ُه، واحَلْمُد هلِل الذي ال َير

َ
َي�صيُع من �َصَكر

َك اْجَعْلني ال اأَْن�صاَك على كلِّ حاٍل. ني على كلِّ حاٍل، َفِبَحقِّ
َ

َّ اإِنََّك مل َتْن�ص
اللهم

اأَبي َجرادة- رحمُه اهلل-  د بن هبة اهلل بن  اأَبو غامن، حممَّ ين،  ي جماُل الدِّ اأَخرَبن َعمِّ  -(96

اهلِل  ِت 
ْ
َبي اإِىل  َحجَّ  َرُجاًل  اأَنَّ  احلكيم:  ِمِذّي  ْ التِّ اهلل  الأَبي عبد  كتاٍب  َوَجْدُت يف  قال: 

 يل. 
َ
 يف البيِت، وقال: يا هو، يا َمن ال هو اإِاّل هو، اأَ�صاأَُلَك اأَْن َتْغِفر

َ
احلراِم، ثم جل�س

، وقال ما قاَلُه يف العاِم املا�صي، 
َ

 يف البيِت كما جل�س
َ

ثم َحجَّ يف العاِم الّثان، وجل�س

َنكتُب  االآن  اإِىل  فنحُن  املا�صي،  العاِم  يف  هذا  ُقْلَت  اإِنََّك  لُه:  وقال  هاِتٌف،  بِه  َفَهَتَف 

))( �صدره مطمو�ٌس يف االأَ�صل، واملثبت من اخلريدة.
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!
)((

َثواَبُه

ِمِن، قال: يف اأَبي عبد اهلل الفا�صي الزَّ ي، عن ال�رسَّ 97)- واأَخرَبن َعمِّ

 ،](78 ]البقرة:   { } عليِه:  وُيْقراأُ  املاُء،  ُم  ُيَنجَّ للَمحموِم: 

}  ،]66 ]االأَنفال:   { }

خان:  ]الدُّ  { }  ،]28 } ]الن�صاء: 

 .](2

�سُّ املاُء على املحموِم عند اأَْخِذها لُه.
َ
وُير

 
ّ
البيا�صي اإِ�صماعيل  بن  اإِ�صماعيل بن عبد اهلل  اإِبراهيم،  اأَبو  ين،  الدِّ اأَن�صَدن عماُد  ]49)اأ[   -(98

مب�صجِدِه  باالإِ�صكندريَّة،   ،
)2(

ُجبري ابن  احل�صني،  اأَبو  اأَن�صَدنا  قال:  بحلب،   ،
ّ
االأَندل�صي

]الكامل[ ِه:  بحارِة رزيّة، لنف�صِ

ــــقــــاُه اأَلْ اأَْن  يَـــْقـــ�ـــصِ  مل  ـــــــراً  زاِئ ـــا  ــــذي اأَُهـــــــواُهي ــــــٌر يـَـــُعــــوُق عـــن ال َدْه

يَُكْن فلم  �َصَمْحَت  ــْذ  وُم مــاُن  الــزَّ نَّ  َمـــْعـــنـــاُه�صَ ِلـــْلـــَحـــْنِ يف  ُزْرتُــــــــُه  ــــن  َم

ــــصٍ فــاتَــُه ــــ� نْ ــِم اأُ ــي ــظ ــَع ــــُه ِل ــــَح ـــا َويْ اأَْقــ�ــصــاُهي ــا  ــم َف ـــداً  ـــَم َك ـــــُذْب  يَ مل  اإِْن 

))( هذا من املبالغات التي ال جتوز اإال على العواّم؛ واأي �رّس حتت قوله: »يا هو؛ يا من ال هو اإال هو«؟؟!!.

اأَديبًا بارعًا، �صاعراً جميداً، فا�صاًل؛ رحل ثالثًا من  حلة امل�صهورة؛ كان 
ِّ
اأَحمد بن جبري الكنان، �صاحب الر د بن  )2( حممَّ

االأَندل�س اإىِل امل�رسق، يف�صل عن غرناطة وطنه ثم يعود اإِليها مرتني، تويف �صنة 4)6هـ باالإِ�صكندريَّة. االإحاطة يف اأَخبار 

غرناطة )/0)2.

د اأَبي �صعيد ابن 
ِّ
ي

َّ
ويف هام�س االأَ�صل بخّط ابن العدمي: اأَخربن اأَنَّ ابن ُجبرٍي هذا، كان من اأَعيان َغرناطة، وكان كاتبًا لل�ص  

، وجاء  ًة، ثم رجع وحجَّ ، فحجَّ وعاد اإِىل املغرب، واأَقام بها مدَّ عبد املوؤمن �صاحب غرناطة، وطلب منه د�صتوراً للحجِّ

االإِ�صكندرية، تويف بها.

وكان قد اأَنفق يف طريق احلجاز نحو �صبعني اأَلف ديناٍر، وعمل ركبًا، وقال: كلُّ درهٍم اكت�صبُته، الُبدَّ اأَن اأُنفَقه يف �صبيل   

نيا. د، واعتقد الّنا�ُس فيه اعتقاداً عظيمًا، رحمُه اهلل، وخرج من الدُّ اهلل. وتزهَّ

وقال يل: وكان قد �صمع من بع�س املنجّمني بديار امل�رسق، اأَنَّه تهبُّ ريٌح �صديدٌة، َتهلُك بالد املغرِب بها؛ فلّما م�صى   

ث بذلك بني عبد املوؤمن، احتز الّنا�س، وعملوا �رساديب حتت االأَر�س، وانتظروا اللَّيلَة التي اأَخربهم  اإىِل املغرب، وحدَّ

بع كواكب يف برج القو�س، واأَخذ امل�صلمون 
َّ

 مّما كانوا يتوقَّعونه، بل اجتمعْت ال�ص
ٌ ْ
باأَنَّه يكون فيها ذلك، فلم َيْجِر �صي

اإِىل  وانتقل  ذلك،  عليه  ف�صقَّ  يح؛ 
ِّ
الر حّج  يعقوب:  اأَبو  املوؤمن،  عبد  ابن  ف�صّماه  اللَّيلة،  تلك  الفرجن  من  املقد�س  بيت 

االإ�صكندريَّة. 
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عـــاِطـــراً داري  ـــاَء  ـــن ِف َوَجـــــــْدُت  ـــا  ّ ـــُت اأَنَّــــــَك قــد َوِطـــْئـــَت ثَــــراُهمل ـــْن ـــَق يْ
اأَ

ــاً ــع ــْو�ــصِ ــِه َم ــي ــبــيــِل ف ــْق ــلــتَّ ـــاُهوَطـــَلـــْبـــُت ِل ـــفَّ ـــد َع ـــلُّ ق ـــه ـــْن ُ ـــا امل ـــي فـــــــاإِذا احَل

رى الثَـّ يف  ــَك  ــِئ ــَوْط ِل ــــٍر  اأَثَ مــن  ــَق  ــْب يَ ــذاُهمل  ــصَ � َنَّ  َحـــْيـــُث  اأَلْـــثُـــُم  ــُت  ــْل ــَع ــَج َف

ــي ــغ ــتَ بْ
ــا اأَ ــّم ـــوُق َع ـــُع ــاُم يَ ــم ــَغ ــى ال ـــــقـــــاُهحــتّ يــــا مــــا اأَُكـــــــاِبـــــــُدُه ومـــــا اأَلْ

وكان   ،
)2(

ا�صة
ّ
ي
َ
ِبب ِه  لنف�صِ  ،

)((

ّ
َلْن�صي

َ
الب َحريق  ابن  احل�صن،  اأَبو  اأَن�صَدن  قال:  واأَن�صَدن،   -(99

]الكامل[  :
)((

َفها ُم�رْسِ

احبي ِب�صِ الــبـَـخــيــُل  ومــا   
َّ
�ــصــاِحــبَــي ــا  ـــــُعي ــَك الأَْدُم ــْل يـــاُر فــاأَيــَن ِت ـــذي الـــدِّ َه

ِبــهــا ــي  ــك ــْب نَ ــاِت ل  ــص ــَر� ــَع ــال ب ْربُــــــــُع)4(اأََنـُــــــرُّ 
ــُم والأَ ــُه ــْن ــُد ِم ــاِه ــع َ  امل

َ
ـــي وه

بَْعَدُهْم بابَِة  ال�صَّ ِريُْح  ل  َهْيهاَت  ــــُع]49)ب[  ُوقَّ ِق  ـــوُّ الـــتَّـــ�ـــصَ  ُ ْ
ـــــر َط ول  َرْهــــــٌو 

ُجفوِنِهْم ْحِر  ِب�صِ َقْلبي  على  ُعَحَلفوا  ــدِّ ويُــ�ــصَ الـــَهـــوى  ــُه  ــبُ ــِع ــْت يُ زاَل  ل 

ِبــَلــْعــَلــٍع احُلـــلـــوَل  اإِلّ  ــوى  ــَه ال ــــى  ــُعواأَب ــَل ــْع ــا لَ ــه ــْن ــــــَح املَــطــايــا اأَيــــــَن ِم َويْ

ِبــِهــْم ـــاأَْل  ـــصْ � اأَ فــلــْم  ثـَـــَووا  اأَيــــَن  اأَْدَر  ــُعمل  ــَم ــْل يَ ـــقـــاً  ـــِريْ بَ ول  ـــبُّ  ـــُه تَ ِريْـــحـــاً 

ــٍم نــا�ــصِ ــــــْدَرِج  َم ُكــــلِّ  ـــْم يف  ـــُه ـــاأَنَّ ُعوك ـــوُّ ـــ�ـــصَ ــــــٌة وتَ ـــْم ِرقَّ ـــُه ـــْن َفـــَعـــَلـــْيـــِه ِم

ـــاَدَرْت ـــب تَ ــاَم  ــصَّ ــ� ال ــُم  ــُه ــْحــتُ ــنَ َم ـــــــُعواإِذا  ْربَ
ــــاُح الأَ ي ــــرِّ ـــي ال ــُه َعـــنِّ ــَغ ــي ــل ــْب تَ

ة:   
َ
ي ف، قريٍة من ُقرى َبَلْن�صِ ؛ من َمْن�صَ

)5(
 الَزاِهِد

ّ
في َدن الأَبي احلّجاج املَْن�صَ 00)- واأَن�صَ

اللُّغة  البلن�صي، املعروف بابن حريق، �صاعر بلن�صية؛ كان متبّحراً يف  اأَحمد بن �صلمة، املخزومي،  د بن   بن حممَّ
ّ
 ))( علي

واالأَدب، حافظًا الأَ�صعار العرب واأََيامها، مدح ملوك االأَندل�س واأَخذ �صالتهم؛ تويف �صنة 622هـ. )م�صادر التخريج(.

ان. معجم البلدان )/8)5.
ّ
ا�صة: مدينة كبرية باالأندل�س، من كورة جي

ّ
)2( بي

 ))( االأَبيات له يف املغرب: ق�صم االأَندل�س 7/2)) - 8)) والبلغة للفريوزاأَبادي 65)- 66) والوايف بالوفيات )420/2 وفوات 

الوفيات )/66-65.

)4( يف االأَ�صل: وهي املنازل..... وحتتها بخّط ابن العدمي: املعاهد. �صح.

)24 ونفح  املربزين  54/2) ورايات  االأَندل�س  ق�صم  املغرب:  م�صهوٌر.  زاهٌد   ،
ّ
البلن�صي املن�صفي،  يو�صف  احلّجاج،  اأَبو   )5(

الطيب )/595. 
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مل[
َّ
]الر  

ـــوى فــــالأَثَــــاْت ـــلِّ َ َجــــْرعــــاِء ال ْ
ـــــن ـــكـــاْتبَ ـــتَ ـــِه َف ـــي ـــــٌع ِلـــلَّـــْحـــِظ ف ـــــْربَ َم

ــــــَزْل تَ مل  داٌر  ـــــــــــْذَرَة  ُع ـــي  ـــن ـــبَ ــاْتِل ــه  اجل
َّ
ـــي ـــِم ـــِج حَمْ ْع ـــدُّ ــوِن ال ــي ــُع ــال ب

ــْمــُر الــَقــنــا ــــِه �ــصُ ــْمــُر ِب ــا الــ�ــصُّ ــب ــظِّ ــبــاْتال ــ�ــُص الــظُّ ــْي ـــِه ِب ــ�ــُص ِب ــْي ــِب واملَــهــا ال

ـــــــــداً ُدونَـــــــُه ــــــــــُل َنْ ـــــا الآِم ـــــه يُّ
ــاْةاأَ ــج ــنَّ ــيــِه ال ــــُد مـــا ف ــــَع بْ

ــَلــٌك اأَ ــ�ــصْ َم

ُمــْلــتَــِفــتــاً بـــاِرَقـــُهـــْم  ــْم  ــصِ ــ� تَ ل  ـــِتـــفـــاْت]50)اأ[  والْ َهــــــْزٍل  بـــَن  ــــدٍّ  َح ذاَت 

ـــُه ـــبُ ـــ�ـــصَ ــــٍب َتْ ــــلَّ ــــٍر ُخ ــــْغ ــــــــْرُق ثَ ـــُع بـــِه ِمـــن َوَجــنــاْتبَ ْم ـــدَّ ــقــى ال كـــْم �ــصَ

الـــُقـــرى اأُمَّ  ــــوا  ــــَزل نَ ــــــــٍب  َوَرْك ــاْتل  ــَم ــْع ــيَ ــِن ال ــَري ــَع ــصْ ــ� َ ــــوا امل ــــلُّ واأََح

ــــْكــــَرًة ـــوا بـــالـــهـــدايـــا بُ ـــلُّ ـــَق ـــتَ ـــصْ ـــَرفـــاْتوا� ــا َع ــذاه ــصَ ـــــْرَف � َعـــَرَفـــْت َع

بَــْعــَدمــا َجـــْهـــًا  احُلـــــبَّ  اأُطــــيــــُع  ــــراْتل  ــــِف ـــْيـــِب اخَل ـــي بـــاملـَــ�ـــصِ ـــْن ت َ ـــرَّ َع

َقـــــــــــُه رَّ
ــــا َحــــمــــامــــاً بـــاحِلـــمـــى اأَ ــا ُمـــْرتـَــَهـــنـــاْتي ــَف ــال ــــــٍب ب ـــُد ُزْغ ـــْق َف

ـــبـُــُه َتْـــ�ـــصِ ـــــدا  بَ اإِْن  ِجــــْيــــٍد  ـــاْتذاُت  ـــحـــاٍب هـــاِط ـــــــَر �ـــصَ ُقــــَزحــــاً اإِثْ

تَـــْكـــَرُعـــُه مـــا  ــــُل  تُــــْر�ــــصِ ـــــــَزْل  تَ ــــــُه الــلــَهــواْتمل  ــــــاأَتْ ْوَك ــقــاٍء اأَ مـــن �ــصِ

ــا ــاُده ــت ــْق ـــهـــوى يَ ــــداَرْت وال ــــتَ ــاْتوا�ــــصْ ــه مَّ
ــِتــيــاُق الأُ ــْوِق ا�ــصْ ــ�ــصَّ اأَْغـــَلـــُب ال

َمــــْرَقــــٍب لَـــهـــا يف  ـــــاداً  ـــــْرت ُم ـــــاَت  ـــيـــاْتب ــــُه بَ ولأَْفـــــــــــراِخ الـــَقـــطـــا ِمــــْن

ــًة ــصَ ــ� ــَع ــْق ـــن َدِمـــهـــا ُم ـــــَوْت م ـــــاْرتَ ــــــــــراٍخ َعـــَلـــْيـــهـــا ثـــاِكـــاْتف يـــا لأَْف

على ــــْزِن  ــــاحُل ب ِمـــْنـــِك  اأَْوىل  ــفــاْتاأَنــــــا  ــاِل ــ�ــصّ ــاِب ال ــب ــصَّ ــ� ــــــاِم ال يّ
َفـــْقـــِد اأَ

لها ـــْقـــٍد  َف مــن  ـــْجـــُوَك  �ـــصَ يَـــُكـــْن  ــاْتاإِْن  ــت ــصَ ـــُر اْجـــِتـــمـــاٌع و� ْه ـــدَّ َفــكــذا ال

ـــَع فــــــــاإِينِّ َدِنــــــٌف ـــْج ـــصَّ ـــ� ــمــاْتاأَِعـــــــــِد ال ــَغ ــنَّ ـــَك ال ـــْل  ِت
َ
ــي ــِع ــْم ــصَ واأَِعــــــْر �
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ــد ــــَد وق ْه ــــزُّ عـــي ال  تَـــدَّ
ٌّ
ـــِفـــي ــواْتَمـــْنـــ�ـــصَ ــَه ــصَّ ــ� ُكـــــفُّ ال ــْت ِمـــْنـــَك اأَ ــَق ــِل َع

ــٌع ـــٌب نــا�ــصِ ـــْي ـــ�ـــصِ ـــــَك َم ـــــْوَديْ ـــــَف ـــــْرَت ِعـــظـــاْتوِب ـــــَذكَّ ـــو تَ لَـــــَك فـــيـــِه ل

تَـــــْوبَـــــًة اإِلـــــيـــــِه  اهللَ  ــــــــاأَُل  ــــــــصْ َعـــواْتاأَ� ـــَب الـــدَّ ـــْي ــْوِب جُمِ ـــَل الـــتَـّ قـــاِب

ـــِه ـــَوِت ـــْف ـــى املـُـــْخــــتــــاِر مـــن �ـــصَ ــَلــواْتوعـــل ــــى الــ�ــصَّ ــِر اأَْزك ــاِه ــّط ـــَد ال ـــَم اأَْح

]الطويل[  :
)2(

ة
َّ
، من بالِد اأَفريقي

)((
َلَة

ْ
)0)- واأَن�صَدن الأَبي عبد اهلل، ابن قا�صي ِمي

نـــا ـــْرُ ــــَن و�ـــصَ ــــِرم ــا حُمْ ــن ــْي ــَق ــتَ ــــا الْ ّ ُفومل تَْع�صِ ــُب  ــاِئ ك ــرَّ وال ــْحــدى  يُ ِبــَلــبَّــْيــَك 

ـــا ـــا كـــاأَنَّ ـــا واملـَــطـــاي ـــه ـــْي ــــْرُت اإِلَ ــــَظ ــــُفنَ ــُص ُرعَّ ــ� ــاِط ــع ــا َم ــه ــْن ـــهـــا ِم ـــواِربُ َغ

الَفتى ــِرُف  ــْع يَ َمــن  ِمْنُكنَّ  ــا  اأَم ُفَفقالَْت:  ــوَّ ــ�ــصَ ــتَ ــا يَ ــن ُطــــوِل م ــي م ــن فــقــد رابَ

َوراَءنـــــا ـــْرُ  يـَــ�ـــصِ ـــا  ن ْ
ـــرصِ � اإِذا  ــُفاأَراُه  ــوِق ــيُ  َف

ِّ
ـــاُف املـَــِطـــي ـــف ـــُف اأَْخ ـــوَق وتُ

ــنــي ــاأَنَّ ــاهــا ب ــغ ــِل بَــْيــهــا: ابْ ــُت ِلــرِتْ ــْل ــُق ــُفَف ــطَّ ــَل ــتَ ــاٌم؛ قــالَــتــا: نَ ــه ــتَ ــصْ ــ� ــا ُم ــه ِب

اأَلَْي�َص ذا اأُمَّ َعمٍرو  يا  لَها:  ]َوُقول[  يُْخِلُف))(])5)اأ[  لي�َص  َخْيِفِه  يف  واملُنى   ،
ً
ِمنى

الَوفا طـــارَف  ــُذيل  ــْب تَ اأَْن  يف  ــُت  ــفــاَءلْ ُفتَ ــاُن املُــَطــرَّ ــن ــبَ ــِك ال ــْن ـــنَّ يل ِم ــــاأَْن َع ب

ــٌل َ تَــوا�ــصُ
ــي ــْه ــــا ِدمــــاُء الـــَهـــْدِي َف ـُفواأَّم ُمــتَــاأَلِـّ الــَهــوى  يف  وَراأٌْي  يَــــدوُم 

ـــي ـــن َّ اأَن ــــُر  يُــَخــبِـّ مـــا  ــــاٍت  ــــَرف َع ــُفويف  ــَع ــصْ ــِك اأُ� ــِل ــصْ ــِل َو� ــْي ــٍة مــن نَ ــاِرَف ــع ِب

ـــٍة ْقـــبـــاُل َدْول ــِت اإِ ــْي ــبَ ـــِة يـُــْعـــَطـــُفوتـَـْقــبــيــُل ُرْكـــِن ال ـــبَّ َـــَح ـــامل ــــــــاٌن ب لَـــنـــا َوَزم

ٌن مقتدٌر، ي�صلك طريق عمر بن اأَبي ربيعة؛ �صحب اأَباه اإِىل جزيرة �صقّلية،   َل�صِ
ٌ
َلة، �صاعر

ْ
 ))( عبد اهلل بن حممد بن قا�صي ِمي

ب منـزلته، واأحَلقه يف اأَحد دواوين 
َّ
لته، وقر ولة، من اأُمراء بني اأَبي احل�صني، فاأَجزل �صِ وفيها نظمَ هذه الق�صيدة لثقة الدَّ

َلة: مدينة باجلزائر، اإِىل ال�صمال الغربي من ق�صنطينة.
ْ
ة. )م�صادر التخريج(. ِمي اخلا�صَّ

ة اأَبياتها واحٌد و�صتُّون بيتًا - يف وفيات االأَعيان 59/6)-62). ومنها واحٌد وثالثون بيتًا، يف   )2( الق�صيدة بتمامها - وعدَّ

الوايف بالوفيات 7)/))5 -4)5، وخم�صة ع�رس بيتًا يف الّذخرية يف حما�صن اأَهل اجلزيرة 24/4)، واأَحد ع�رس بيتًا يف �رسح 

مان )7) - )7). املقامات لل�رسي�صي 4/)26، وثالثة وثالثون بيتًا يف اأُنوذج الزَّ

))( ما بني معقوفني، مطمو�ٌس يف االأَ�صل.

Bn_3deem_Book.indb   282 8/3/11   9:26 AM



28(

ــْت ــَم ــصَّ ــ� ــبَ ــتَ ـــُه َف ـــتُ ـــْل بْـــَلـــَغـــتـــا مـــا ُق
ـــُرُففـــاأَ ـــُث الــِعــيــاَفــِة ُزْخ ــت: اأَحـــاِديْ ــالَ وق

ــــُروؤٌ اْم ـــُه  نَـّ اأَ ُكـــمـــا  اأُْخـــرِبْ اأَمَلْ  ُفِبَعْي�صي  ــــْرُد الـــَكـــاِم املـُــَفـــوَّ ــِه بُ ــِظ ــْف عــلــى لَ

نُْطِقِه ــَد  ــْي َك ا�ْصَطْعتُما  مــا  ــا  ــن ــاأَْم تَ ــا  ــُفَف ــيَ ــْوَم اأَْع ــيَ ــا ال ــن يُّ
ــْدري اأَ ــتَ وقـــول: �ــصَ

باملُنى الــَفــْوَز  ِمنى  يف  تَْرجو  ُكْنَت  ُفاإِذا  ــوَّ ــَخ ــتَ ــا تَ ــن ــصِ ــرا� ــن اإِْع ــِف م ــْي ــاخَل ــِب َف

ِو�ــصــالـَـنــا اأَنَّ  ــــــراُم  الإِْح ــــــَذَر  اأَنْ ــِدُفوقـــد  ــ�ــصْ ــن ُمـــــراِدَك نَ ـــــا ع ــــراٌم واأَنّ َح

ــــرِبٌ ـــــْذيف بــاحَلــ�ــصــى لـَـــَك خُمْ ــِذُفَفــهــذا وَق ــْق ــــارِك تَ ــوى بــي عــن ِدي ــنَّ ــــاأَنَّ ال ِب

ــُه اإِنّ النَّْفِر  لَْيَلَة  ِنفاري  ــاِذْر  وح ــــَرُف])5)ب[  ــْل َمــن بــالــِعــيــاَفــِة اأَْع ــُق �ــرَصيــٌع، َف

 - َمْن�صوٌب اإِىل واِداآ�س، من اأَعماِل غرناطة 
)((

ٍل الواِداآ�صي
ْ
)0)- واأَن�صَدن الأَبي بكر، ابن ُطَفي

]الطويل[  :
)2(

باالأَندُل�س-

مــا ــُح وَهــوَّ ــْي ــصِ ــ� ُ ـــد نــــاَم امل ــــــْت وق َّ احِلمىاأَمَل من  الَعقيِق  وادي  ىل  اإِ ْت  َ ْ
ـــرص واأَ�

ــداً ــجَّ ــنَ ــــراَح ُم ــــٍد َف ُمنَعَّماوراَحـــــْت عــلــى َنْ ــحــى  ــصْ فــاأَ� ــمــاٍن  ــْع ــنَ ِب ْت  وَمـــــرَّ

َذيَْلها ِب  املَُح�صَّ تُـــْرِب  على  ْت  ـــرَّ ماوَج ُمْق�صَّ نـَـْهــبــاً  ُْب  ُّ
ــــرت ال ذاَك  زاَل  فما 

ــًة ــَم ــْي ــِط ـجــاِر لَ يْـــــدي الــتِـّ ــُه اأَ ــُم ــصَّ ــ� ــَق ــاتَ ــم ـــــــاَن َيَّ يّ
ــــــــّداِريُّ اأَ ـــُه ال ويَـــْحـــِمـــُل

يُــِجــنُّــهــا َظـــــاَم  ل  اأَن  َراأَْت  ــــا  ّ ــا))(ومل ــم ــتَّ ــَك ــتَ يَ مل  فــيــِه  ـــا  اه
ُ

ـــرص � واأَنَّ 

َوْجهها نُــوِر  عن  يِْط  الرَّ َعَذباِت  ــرَصَْت  ــمــا� ــُص املـُـتَــَو�ــصِّ ــ� ــْدِه واأَبْــــــَدْت حُمَــيّــا يُ

ـــجـــاَب َجــمــاِلــهــا ــا ِح ــه ــْي ــلِّ ـــكـــاَن جَتَ ْرُف ُكلَّماَف حى يَْع�صى ِبها الطَّ َك�َصْم�ِص ال�صُّ

، من اأَهل بر�صانة، من عمل املريَّة؛ كان طبيبًا اأَديبًا، كتب لوايل غرناطة 
ّ
د بن عبد امللك بن طفيل القي�صى  ))( اأَبو بكر، حممَّ

وقتًا؛ تويف مبراك�س �صنة )58هـ. )م�صادر التخريج(.

 )2( الق�صيدة له يف االإِحاطة 480/2-)48 وحتفة القادم 97 واملعجب 50)-)5). وبع�صها يف املغرب: ق�صم االأَندل�س 86/2 

والوايف بالوفيات 7/4).

 ،
ٌ
ة. ويف الهام�س: ن:لن. �صح. اأَي يف ن�صخة »لن«. وحتت ذلك بخطٍّ اآخر: االعتا�س بلن هنا فيه نظر

َّ
))( فوق »مل« �صب

وما يف االأَ�صل اآكُد، كقول املتنبي: باٍد هواك �صربَت اأم مل ت�صربا.  
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ـــنُّـــٍب ـــــوِل جَتَ ــَد ُط ــع ــا ب ــن ــْي ــَق ــتَ ــــا الْ ّ َّمــاومل يـَـتَــ�ــرصَ ْن  اأَ ــــُودِّ  ال ــُل  ــْب َح ـــاَد  ك وقـــد 

باِرٌق واأَْوَم�َص  ثَناياها  َعن  َجَلْت  ِمْنُهما])5)ب[  ــَة  ــنَّ ُج ــدُّ ال ــقَّ  �ــصَ ــن  َم اأَْدِر  فــلــْم 

ََّحــْت ــُث و�ــرصَ ــِديْ احَل َرقَّ  ــمــاوقــالـَـت وقــد  ـــــــَن املـُـَكــتَّ ـــــــواٍل اأََذْع َقـــراِئـــُن اأَْح

َمْذَهباً ْوُق  ال�صَّ ِبَك  يَْذَهْب  ل  ــمــانَ�َصْدتَُك  ــاأْثَ َم ــصُ  ــ� ــَرخِّ يُ اأَو  ــْعــبــاً  �ــصَ ُن  ـــوِّ ـــَه يُ

نَوالها عــن  ُم�ْصتَْعِتباً  ل  ــْكــُت  ــافــاأَْمــ�ــصَ ــَرم ـــى واأَْك َ اأَْوف ْ
ــرب ــــُت الــ�ــصَّ يْ

ولــكــْن َراأَ

 
ٌ
�صاِعر املُوؤْمِن  عبد  َبني  يف  يكْن  ومل  ؛ 

)((
املوؤمن عبد  ابن  الربيع،  اأَبي  ِد 

ِّ
ي

َّ
لل�ص واأَن�صَدن   -(0(

]الكامل[  :
)2(

َغرُيُه

ــئــيــا �ــصَ اأَراَك  مــــايل  ــي:  ــل ــاِئ ــص � ـــا  ــغــولي ــ�ــصْ َم بـــالـــَهـــوى  ـــَك  اأَُظــــنُـّ اإِينِّ 

ــٍق ــاِف خ بَـــــْرٍق  ــَل  ــث م ُفـــــــوؤاَدَك  �ُصيولواأَرى  ـــَن  َجـــَريْ ــد  ق ُدمـــوَعـــَك  واأَرى 

ــُه ــبُ ــْي ــِب ــُل َمـــْن َجـــفـــاُه َح ــاِئ ــم ــصَ ر�ــصــولهـــذي � ـــِه  ـــي اإِل اأَْمــ�ــصــي  اأَْن  اأَتُــــريــــُد 

َجـــواِرحـــي تـُــِكـــنُّ  ـــا  مِب ــِم  ــي ــل ــَع وال �َصبيااإِي  �ــصــاِد  الــرَّ ىل  اإِ ــَت  ــِديْ ُه ــْب  ــاْذَه ف

ُم�َصلِّماً ــَت  ــْل َو�ــصَ اإِذا  يــاَر  الــدِّ َطوياَوُزِر  ــَع  ــِديْ الــ�ــصَّ َقْلبي  ِبــهــا  ــــُدْب  وانْ

لَها ـــْل  وُق ــــوَف  اأَلُ على  ــاَم  الــ�ــصَّ ـــَر  َقتياواْق  - ُفــِديْــِت   -  
ْ
ْحـــِيـــي اأَ ــٍف:  ــَلــطُّ ــتَ ِب

َفما ـــاين  اجل ـــِظـــِك  حَلْ ــُهــُم  اأَ�ــصْ ــُه  ــْت ــَل ــتَ ــقــاِم َدخــيــاَق ــ�ــصَّ ــوى ال ــصِ ــِه � اأَبْـــَقـــْنَ فــي

ــا ِقــْيــا])5)ب[ قالَْت: َف�رِصْ نَْحَو احَلبيِب وُقْل لَُه: ـــِرْح م ـــاطَّ ــا ِبــــَك، ف ــُل م ــْث ــي ِم ب

َمَدَح  خي: 
ْ
�َصي  ،

ّ
احَلَنفي الّتلم�صاّن  �صعيد  اأَبي  بن  َيحيى  ين،  الدِّ نقلُت من خطِّ وحيِد   -(04

]الكامل[  :
)((

عراً قاَل فيه  �صِ
َ
َُهم، َفَذَكر د بن هانئ اأَحد املُلوِك الذيَن عا�رسَ حممَّ

اأَبيه، ثم بلن�صية و�صجلما�صة؛ كان يجمع  بيع، �صليمان بن عبد اهلل بن عبد املوؤمن، ويل بجاية بعد وفاة 
َّ
اأَبو الر د 

ّ
ي

َّ
 ))( ال�ص

حوله اأَهل االأَدب، وكان قديراً على النَّظم، حافظًا لالآداب، جواداً؛ تويف �صنة 604 وقيل: 0)6هـ. الغ�صون اليانعة ))) 

والوايف بالوفيات 5)/96).

 )2( ديوان اأَبي الربيع 58.

.
ّ
د بن هانئ االأَندل�صي )8). وهو �صدر ق�صيدٍة يف مدح املعّز لدين اهلل الفاطمي ))( ديوان حممَّ
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ــــــداُر ـــاَءِت الأَْق ـــص ــَت ل مــا � ــئ ــصِ ـــُد الــَقــّهــاُر))(مــا � ـــواِح ـــَت ال ـــاأَنْ ـــْم ف ـــُك اُْح

مدينِة  اإِىل  اْنَتفى  حتى  َحٌد،  اأَ عليِه  َل 
َ
اأَْقب فما  ؛ 

)2(
ِبَنْفِيِه  

َ
واأََمر لهذا،  املمدوَح  َب  َفَغ�صِ

، وهو اأَمرُيها؛ فَمَدَحُه بَق�صيدِتِه التي قال 
)4(

 لُه جعفر بن اأَبي رومان
َ
، وُذِكر

)((
ة

َ
َكر

ْ
َب�ص

]الطويل[  :
)5(

فيها

َوْحــفــا واِرداً  ــْت  ــَل ــصَ اأَْر� اإِْذ  �َصْنفااأَلــْيــَلــتَــنــا  ــا  ــه ْذِن اأُ يف  ــــْوزاَء  اجَل ــرى  نَ َفِبْتنا 

يدِة،  الَق�صَ يف   
َ
َذَكر َعّما  َعراِء  ال�صُّ بع�ُس  اأََلُه 

َ
َف�ص االأَمرِي،  على  ِبها  خوَل  الدُّ واأَراَد 

]الكامل[  :
)6(

َدُه فاأَن�صَ

ــــٌل، والــــنَّــــهــــاُر نَـــهـــاُر ــــْي ـــُل لَ ـــْي ـــلَّ ــاُرال ــم ـــٌل، واحِلــــمــــاُر ِح ـــْغ ـــُل بَ ـــْغ ـــبَ وال

جــاَجــُة ِمــْثــُلــُه ــــٌك، والــدَّ ـــُك ِديْ يْ ـــدِّ ـــاُروال ـــق ـــْن ــــــُه ِم ٌ لَ ْ
ــــمــــا َطـــــــر ــــاُه وِك

اإىِل  َل  َو�صَ ])5)اأ[  فلّما  ق�صيَدَتُه؛  فاأَن�صَد  االأَمرِي،  على  معهم  بِه  وَدَخلوا  بِه،  خِروا 
َ

َف�ص

:
)7(

َقوله

ُة َجــْعــَفــٍر ــــرَّ ــْمــ�ــِص ُغ ــــواَء الــ�ــصَّ ــــاأَنَّ ِل ْعفاك �صِ َطاَقتُُه  ـــازداَدْت  ف الــِقــْرَن  راأَى 

د بن هانٍئ اأَنَت؟ قال: نعم. اْهَتزَّ االأَمرُي لذلك، وقال: اأحَممَّ

َل يف ثاٍن،  ٍت، وَتَغزَّ
ْ
َعراِء، وقال: لو َمَدَح االأَمرَي يف َبي َ من ال�صُّ �َس لُه بع�ُس َمن َح�رسَ

َّ
َفَتَعر

لكاَن اأَح�صَن.

))( يف هام�س االأَ�صل االأمَين: قيل: اإِنَّه كفر بهذا البيت. ويف الهام�س االأَي�رس: قاتل اهلل هذا ال�صاعر الكافر. 

ة، وَجلَّ عنده، كتب 
َّ
 بق�صيدته الفائي

ّ
)2( كذا قال التَّلم�صان، وهو غري �صحيح؛ الأَن ابن هانئ بعد اأَن مدح جعفر بن علي

فاإِنَّ الق�صيدة  هه للقريوان. املغرب 98/2، وعليه  اإِليه يف توجيهه حل�رسته؛ فوجَّ ، اخلليفة بالقريوان، 
ّ
املعزُّ االإِ�صماعيلي

ة. 
َّ
ائي

ّ
ة ت�صبق زمنيًا الق�صيدة الر

َّ
الفائي

ة -: بلدة باملغرب، من نواحي الّزاب. معجم البلدان )/422.
َ
ِكر

ْ
ة - وقيل يف �صبطها: ِب�ص

َ
ر َكَ

ْ
))( َب�ص

يوان: جعفر بن علي بن غلبون. وهو جعفر بن علي بن اأًَحمد بن حمدان، اأَبو علي، االأَندل�صي، �صاحب امل�صيلة،  )4( يف الدِّ

واأَمري الّزاب، من اأَعمال اإِفريقية؛ قتل �صنة 64)هـ. وفيات االأَعيان )-60).

)5( ديوانه ))2 ونفح الطيب 4/)42-4.

)6( البيتان له يف املغرب - ق�صم االأَندل�س 97/2. ولي�صا يف ديوانه.

)7( ديوانه 4)2.
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]الكامل[  :
)((

، قال فيهما َتنْيِ
ْ
ي
َ
فلّما �َصِمَعُه اْرجَتَل ِبب

ــا ــه ــلِّ ـــــِة ُك يَّ ِ
َ

ـــــرب ــــَن ال ــــاِن م ــــف ــــْدِن ُ  اأَْحـــــــَوُرامل
ٌّ
ـــي ـــِل ـــٌم وَطـــــــْرٌف بـــاِب ِجـــ�ـــصْ

ـــٌة ـــاثَ اُت ثَ
ِّ

ـــــر ـــــنَّ قــــاُت ال ِ ــُرواملُــــ�ــــرصْ ــَف ــْع ــُر املُــنــُر وَج ــَم ــَق ــْمــ�ــُص وال الــ�ــصَّ

َب االأَمرُي َمكاَنُه.
َّ
وَن لذلَك، وَقر ِهَت احلا�رسِ

ُ
َفب

  :
)((

 الهالَل َليلة الِفْطِر
ُ
، يف �صاِدٍن راآُه َيْنُظر

)2(

ّ
ِه البِن الّزقاق االأَْنَدُل�صي 05)- وقراأَُت بخطِّ

]الطويل[  

ــــقــــاِب ِهـــاِلـــِه ـــــــا لْرِت ـــا)4(َوِعــــْيــــٍد اأََدْرن نَـــواِئ ــمــاِء  الــ�ــصَّ ـــوِّ  َج اإِىل  ــاً  ــون ــيُ ُع

ــٌف ــيَ اأَْه املــحــاِجــِر  اأَْحــــوى  بَــدا  اأَْن  َذلِذل)5(اإِىل  ــاِب  ــب ــ�ــصَّ ال ــــــراِد  بْ
لأَ يَــُجــرُّ 

وَمْرَحباً و�َصْهًا  اأَْهًا  لَُه:  َفُقْلُت  �َصماِئا])5)ب[  موِل  ال�صَّ ِطــْيــَب  َجنى  ــْدٍر  ــبَ ِب

ناق�صاً ـــوِّ  اجَل يف  ــاُر  ــص ــ� بْ
الأَ ــَك  ــبُ ــُل ــْط كاِمااأَتَ الأَْر�ـــصِ  على  َتْ�صي  كذا  واأَنْـــَت 

 ،
)6(

نان ِل�صِ ْدُت  اأُن�صِ قال:  اّن، 
ّ
احَلر د  حممَّ بن  �صامل  بن  العزيز  عبد  ين،  الدِّ ِعزُّ  اأَن�صَدن   -(06

]الكامل[  :
)7(

عوِة النِّزاريَّة �صاحِب الدَّ

ــَم الــَورى ــِل ــَت تَــْعــَلــُم ُكــلَّ مــا َع ــْن ــَق ُكــــلِّ الــعــامَلِلــو ُك ــدي ــصَ ـــــّراً لَــُكــْنــَت � ُط

َمْن نَّ  اأَ ُب  َتْ�صِ َْت 
َفــ�ــرصِ َجِهْلَت  ــامِلِلكْن  ــع ــــاَف َهـــــواَك لــيــ�ــَص ِب يـَــْهـــوى ِخ

ظــاِهــراً ــَح  ــبَ ــصْ اأَ� ـــقَّ  احَل اإِنَّ  ــتـَـْحــِي  ــِمفــا�ــصْ ــاِئ ــنّ ــُه ال ــْب ــصِ ــــــَت � ـــوُل واأَنْ ـــُق ــا تَ ــّم َع

))( ديوانه 48) والتذكرة الفخرية 09) ووفيات االأَعيان )/60) ومعاهد التن�صي�س )/6)2.

، املعروف بابن الّزقاق، ال�صاعر االأَندل�صي امل�صهور؛ تويف �صنة 
ّ
، البلن�صي

ّ
ف، اأَبو احل�صن، اللَّخمي

ّ
ة بن مطر

ّ
)2( علي بن عطي

528هـ. )م�صادر التخريج(.

))( االأَبيات له يف احلّلة ال�صرياء 20/2 والوايف بالوفيات )20/2)-)2) وفوات الوفيات )/48 وديوانه 8)2.

)4( يف امل�صادر: .... موائال.

ة. ويف الهام�س: ذالذال. وهي رواية امل�صادر. 
ّ
)5( يف االأَ�صل: ... ذالئال. وفوقها �صب

)6( يف االأَ�صل: ل�صتان. ت�صحيف.

 )7( االأَّول والثان له يف الوايف بالوفيات 470/5.
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د بن عبد املِلِك بن اأَبي جراَدَة، الأَبي َيْعلى، عبد  07)- قراأُت بخطِّ القا�صي اأَبي املَكاِرِم، حممَّ

اأَهُل  النُّعماِن، فخرَج  ِة  َّ
مِبََعر ُث 

ْ
الَغي  عليهم 

َ
ّي، وقد احتب�س

ِّ
نْي املََعر اأَبي َح�صِ الباقي بن 

 
ّ
لي

ْ
، من ِقب

)((
َلِد اإِىل َقرْبِ االإِماِم العاِدِل عمر بن عبد العزيز، ر�صي اهلل عنه، ِبَدْيِر النَّقرية

َ
الب

 
َ

واحتب�س  
)2(

]....[ ]54)اأ[  اإِذا  بذاَك جاِرَيًة  عاَدُتهم  قوا، وكانَت 
ُ

َف�ص َقوا 
ْ

فا�ْصَت�ص ِة، 
َّ
املََعر

]الكامل[ ُف بالعاِدِل: 
َ
ُث، وكاَن ُيْعر

ْ
الَغي

الــهــاِطــِل ــمــاِم  ــَغ ال اإىِل  فيُع  ال�صَّ ــَم  ــْع ُ الإمـــــــاِم الــــعــــاِدِلِن ْ
ــــــرب ــــــِدِه َق ـُـــــِريْ مِل

ــــَدُه ــــْن ِع ـــاً  ـــث ـــْي َغ هلِل  ـــٍل  ـــاِئ ـــص � ــِلكــــم  ــاِئ ــص � َطــــريــــٍق  يف  اإِلّ  عـــــاَد  ـــا  م

ـــًة ـــَراَم ـــَل الإِلـــــــــُه ِبــــزاِئــــِريْــــِه َك ـــِف ــمــاِء احلــاِفــِلَح ــَف الــ�ــصَّ ــْل ــْم ِخ ــُه ــرى لَ ــَم َف

.
)((

ماِء
َّ

َفِة ال�ص قال: احلافل: من �صِ

الكامل[ ]جمزوء  زاِن - وَنقلُته من خطِّ اأَبي املَكاِرِم: 
ْ
08)- ولُه ُمْلِغزاً يف امِلي

ــــْد ــــِج يَ اإِْن  ــــــذا  ه ــــــــــــاًل َفـــــــهـــــــذا ُمـــــــــْعـــــــــَدُماأََخـــــــــــــــواِن  م

ــــــا ــــــاِن وطــــــامَل ــــــق ــــــصِ ــــــا� ــــــتَ ــــــــــُمُم َق ِدْرَه ـــــَب الــــــتَّــــــَفــــــرُّ ـــــَل َج

ــــــــــٌد ـــــا ِلــــــ�ــــــصــــــاٌن واِح ـــــم ـــــُه يَـــــتَـــــَكـــــلَّـــــُملَ ول  يـُـــــْفــــــتــــــي 

، بـَــلـــى ـــــــَر�ـــــــصٍ ـــــُممـــــا ثـَـــــــمَّ مـــــن َخ �ـــــصَ ْ َ
ــــــــَك ُمـــــرب ــــــــَديْ ـــــــــلٌّ لَ ُك

من االإِبري�صم.

]املتقارب[ 09)- وقال يف االإِبريق -: 

ــِب اجِلـــْيـــِد، �ــصــْخــِم الـــَوِريـْــِد ــْعوُمــْنــتَــ�ــصِ ــبَ ــصِّ ــ� نـــا وال ُ ُ
ــــَع اجُلــــــوِع يـَــْحـــ�ـــرص َم

حـــالـــٍة يف  بــــالــــيَــــاأْ�ــــصِ  ـــَمـــْعَفــــيُــــْقــــَرُن  بـــالـــطَّ ــــٍة  ــــالَ ح يف  ــــــَرُن  ــــــْق ويُ

اأَل 2/))2. ة. معجم البلدان 9/2)5 واخلزل والدَّ
َّ
))( دير النَّقرية: يف جبل قرب املعر

)2( كلمٌة مطمو�صٌة.

))( من ال�صنة التو�صل بدعاء ال�صاحلني من االأحياء يف اال�صت�صقاء، واأما التو�صل بقبور املوتى فلي�س من دين االإ�صالم يف �صيء.
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ــاِة الــ�ــصَّ ــوِر  ــ�ــص حِلُ ُه  ُ
ـــ�ـــرصِ وُتْ ــــــْع]54)ب[  ــــــُه مــــا َرَك َتَ ْ

ــــــرب ـــُح َع ـــَف ـــصْ ـــ� ـــيَ َف

ــحــاِب ــن ِكـــــراِم الــ�ــصِّ ــٌب م ــاِح ــص ـــُه � ـــْعل ـــَم ـــــِه مــــا َج ـــــِت ُق مــــن َوْق ـــــرِّ ـــــَف يُ

]الوافر[ 0))- وقال يف املُْكُحَلِة: 

ــــــاٌم ـــا ِزم ـــه ـــــٍة يُــــنــــاُط ِب ـــــِربَ ـــــْق ـواجــي))(وُم ــــــــُة بــالــنَـّ ـــَط الأَِزمَّ ـــْي كــمــا ِن

ــــْوِن لـَــْيـــٍل ــــَل ـــُل نــــاِظــــَريْــــَك ِب ـــاِب ـــق عـــاِجتُ ــــــْوِن  لَ ــا يف  ــه ــُم ــصْ ــ� ِج ـــكـــْن  ول

ـــِب تـُــْبـــدى ـــْل ـــَق ِّ ال
ٌّ َكـــ�ـــرصِ

جــــاِجلـَــهـــا �ـــــرصِ ــــنَّــــِة والــــزِّ ـــــراِف الأَ�ــــصِ ـــــاأَْط ِب

]ال�رسيع[ ْمَعِة:  )))- وقال يف ال�صَّ

ــــُت نَـــِحـــْيـــٍل َجـــرى ــــْن ـــٌة ِب ـــَل ـــْي ـــِح ــنــاُهنَ فــاأَ�ــصْ ــْقــُم  الــ�ــصُّ ــا  ــه ــِم ــصْ ــ� ِج يف 

ــهــا ــــٌر ولـــكـــْن لَ ــــْف ـــا ُظ ـــه ـــصَ لَ ـــ� ـــْي ــاُه))(لَ ــن ــصْ ــ� ــصَ ــ� َق طــــاَل  اإِذا  ـــْفـــٌر  �ـــصَ

]ال�رسيع[ )))- وقال فيها: 

ـــْت ـــَل ُوكِّ َمـــَر�ـــصٍ  ِمـــن  ـــراُء ل  ـــْف ـــِه�ـــصَ ـــْي ـــِف ـــْن ـــــِك تَ ـــــَوِد احلـــــاِل ـــــصْ ـــــالأَ� ب

ــُمــهــا ـــو�ـــصِ مـــا ِجــ�ــصْ ـــبُ ــــِهلَــهــا َمــــن املـَــْل ــــْي ــــِف ــــْخ ُُه َعـــــنّـــــا ويُ ُ
ــــــرت يـَـــــ�ــــــصْ

ْت ــــرصِ ــــ� اأُْح اإِذا  ــــا  ــــاه لأَْع تَـــــرى 
ـــِه))( ـــي ـــَفـــُلـــهـــا ف ـــا اأَ�ـــصْ ــَف م ــي ــح ــصْ ــ� تَ

]ال�رسيع[ )))- وقال فيها: 

ى لــِلــ�ــرصُّ ل  ـــِل  ـــْي ـــلَّ ال يف  ـــــٌة  ـــْوِقـــهـــاراِكـــــبَ َمــــِطــــيَّــــًة تـَـــْعــــِجــــُز عــــن �ـــصَ

ــِتــهــا َتْ ـــن  ِم ــِح  ــْب ــ�ــصُّ ــِلــُحــهــا يف ال ــاُمــ�ــصْ ــه ــْوِق َف ـــن  ِم الــلَّــْيــِل  ــا يف  ــُده ــصِ ــ� ــْف ُم

]املتقارب[ 4))- ولُه يف الكافور: 

مام: احلبل. ))( املُقربة: املراأَة اإِذا قرَب والُدها. والنَّواجي: االإِبل. والزِّ

عر املن�صوج. دُّ به البعري من م�صفور، وهو ال�صَّ ْفر: ما ُي�صَ )2( ال�صَّ

))( يف اأَعالها »نور«. ويف اأَ�صفلها »َتْور« وهو االإناء، وهو ت�صحيف »نور«.
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ــــِه ْخــــمــــا�ــــصِ ـــــُة اأَ ـــــاثَ ٍء ثَ ْ
ــــــي ــــــصَ ـــُه))(َو� ـــصُ ـــ� ـــْم ُخ ـــُه  ـــتَ ـــْي ـــجَّ ـــَه تَ ـــا  م اإِذا 

ـــِه ِب ـــا  ـــن ـــْي اإِلَ الــــهــــواُء  ـــمُّ  ـــِل يُ ــــُه]55)اأ[  ــــصُ ــــْر� َج ـــــــِه  ِب يـُــــلـــــمَّ  مل  اإِذا 

�صوِل ، �صنة 
ِّ
، مبدينِة الر

ّ
اّلر، اأَمرُي احلاجِّ ال�ّصامي

َّ
 بن ال�ص

ّ
ين، علي 5))- اأَخرَبن �ُصجاُع الدِّ

ثالٍث وع�رسين و�صتِّمئة، قال:

ريهم، وكان َحجَّ  ان املَغارَبِة وقيا�صِ
ْ
يُخ اأَحمد الُغماري، وكان رجاًل من اأَعي اأَخربن ال�صَّ

باأَلِف  َة  مكَّ اأَهِل  على  َق  دَّ وَت�صَ كبريٍة،  ِبُجْمَلٍة  ريِق  الطَّ يف  َق  دَّ وَت�صَ �صنني،  ِمقداِر  من 

َق يف املدينِة باألِف ديناٍر، قال: دَّ ديناٍر، وَت�صَ

قُت يف املدينِة باأَلِف ديناٍر، على املُجاوريَن وغرِيِهم من اأَهلها، ومل اأُْعِط الَعَلويِّنَي  دَّ َت�صَ

�َصيئًا.

لَّْمُت عليها، 
َ

َف�ص  ، اهلل  بنت ر�صوِل  فاطمَة  املناِم  فراأَيُت يف  اللَّيلِة،  تلَك  َفِنْمُت يف 

َعنِّي  ْت  �صَ َ
فاأَْعر عليها،  و�َصلَّْمُت   ،

َ
االآخر اجلانَب  َفجئُت  ِبَوْجِهها؛  َعنِّي  ْت  �صَ َ

فاأَْعر

ْت َعنِّي ِبَوْجِهها؛ فقلُت لها: يا  �صَ َ
ِبَوْجِهها؛ َفُعْدُت و�َصلَّْمُت من اجلانِب االآخِر، فاأَْعر

ْمَت اأَوالدي؟ اأَما َتعلمُ 
َ
َدَة النِّ�صاِء، مايل اأَراِك ُتْعِر�صنَي َعنِّي؟ فقالت: يا اأَحمُد، مَل َحر

ِّ
�َصي

اأَنَّ اأَْنَفَك منَك ولو ُجِدَع؟

اأَلَف   - اللَّيلِة  تلَك  بيحَة  �صَ  - املدينِة  اأَهِل  من  الَعَلويِّني  على  قُت 
َّ
وَفر ْهُت 

َ
فاْنَتب قال: 

ديناٍر.

اأَلَف  ُ من املَْغِرِب الأَهل املدينِة  : ثم َجَعَلها َر�ْصمًا يف ُكلِّ �صنٍة، ُي�صريِّ اأَمرُي احلاجِّ قال يل 

ديناٍر، والأَوالِد فاطمَة اأَلَف ديناٍر.

* * *

))( ثالثة اأَخما�س »كافور«: كاف. وهو يف الهجاء »ك« وهو ُخم�س حروف الكلمة. 
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]56)اأ[ اجلزُء الّرابع َع�رص
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]56)ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

ان، بها، قال: اأَن�صَدن اأَبو اإِ�صحاق، 
ّ
د، ابن �ُصحاَنة احَلر ين، اأَبو حممَّ  �رساُج الدِّ

)((
6))- اأَن�صَدن

]الطويل[ ِه:  ، لنف�صِ
)2(

ان، الكّحال
ّ
اإِبراهيم بن اإِ�صماعيل بن غازي، النَّقيب احلر

َف�َصلَّما َوْهــنــاً  زاَر  ِل�َصْلمى  ــاٌل  ــي ماَخ الظَّ ــَن  م الَغليَل  يَ�ْصِف  ومل  َف�َصفَّ 

ــاً ــب ــات وع ِخــــداعــــاً  لّ  اإِ زاَرين  �ُصلَّماومــــا  ــاُه  ــي ــْق ــُل ِل ــْت  ــانَ ك ــٍة  ــ�ــصَ ــْع نَ عــلــى 

لَُه اْهــتـَـدى  ــى  نَّ اأَ ـــِر  ــَجــُب ما يف الأَْم ــمــاواأَْع ــَق واأَ�ــصْ اخَلـــيـــاِل  ِمــْثــِل  اإِىل  َخــيــاٌل 

َجعي َم�صْ اأَيــــَن  ـــُه  َدلَـّ اأَِنــْيــنــي  ـــــنُّ  مـــااأَُظ َّ َ
ـــــرُّ اجلـــــوى َفـــتـَــ�ـــرص ـــــُه َح ـــــَه وَدلَّ

ــُزْر ــِن بــاجَلــْفــِن مل يَ ــْف ــِطــبــاُق اجَل ــول انْ ـــمـــاول ـــــْمـــــتـُــــُه َفـــتَـــوهَّ ولـــكـــنَّـــنـــي َوهَّ

ومنها:

ــٍة ــِمــلَّ ــ�ــصِ ـــاً يَـــْفـــري الــَفــا ِب ـــب ــــا راِك مااأَي ال�صَّ ـــق  اأُُف يف  ــَح  يْ ــرِّ ال ــبــاري  تُ اأَمــــوٍن 

ــُه ــانَ وب ــَق  ــْي ــِق ــَع ال ــــْزَت  ُج اإِْن  اهللُ  ـــَك  ُم�َصلِّمالَ ـــْنِ  ـــواِديَ ال ــى  ــل اأَْع ــَت  ــاَرْف ــص و�

ــِجــدي ــْن ــَك ُم ــلَّ ــَع ــــٍد لَ احلِمىَفـــِقـــْف ِبـــُربـــا َنْ ــوى  ــِل ِب الْــِوهــا  ــم  ث ــــًة  راَم َوُرْم 

عا�ِصٍق ــَل  ــْت َق َحلَّلوا  مِلْ  ــْل  و�ــصَ ــلِّــْم  مــاو�ــصَ ــرَّ حُمَ قـــاُد  الـــرُّ ــحــى  اأَ�ــصْ ــِه  ــِن ــْف َج على 

اأَْق�صي ومل يُْق�َص يل �ِصفاً ْن  اأَ اأَيَْجُمُل  مَلى]57)اأ[  ول  ــُت  ــْف ــصَ َر� ــمــاً  ــْل َظ ل  ـــَم  ـــَل واأُْظ

َق�صى اأَو  احِلــبِّ  ِر�صى  يف  هذا  كاُن  ــَم مالَِئْن  ــْع اً ِلــْلــَقــ�ــصــاِء وِن
ْ

ــرب ــصَ ـــبُّ � ِبـــِه احُل

اَن، بها، قال: اأَن�صَدن اأَبو اإِ�صحاق، اإِبراهيم بن اإِ�صماعيل، 
ّ
ين احَلر  �رِساُج الدِّ

)((
7))- واأَخرَبن

ه و�صنده يف تاريخ االإِ�صالم ))/697 نقاًل عن تاريخ حلب البن العدمي. ))( اخلرب بن�صِّ

�صًا، مطبوع الع�رسة؛ تويف �صنة 622هـ. تاريخ االإِ�صالم وقالئد اجلمان 
ِّ
بِّ والكحل، وكان ظريفًا كي )2( له معرفٌة ح�صنٌة بالطِّ

نة.
َّ

د ال�ص )/79. والأَبيه ترجمة يف بغية الطلب 744/4). وقال: تويف باإِربل؛ ومل يحدِّ

ه و�صنده يف بغية الطلب 744/4) - 745). ))( اخلرب بن�صِّ
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قال: اأَن�صَدن اأَبي، قال:

]املن�رسح[ ُد:  اّن ُيْن�صِ
ّ
 �َصمعُت زاكي املجنون احَلر

ـــــــِرُق الــــنّــــاُر َمـــــْن لـَــــُه َكـــِبـــٌد ـــد َتْ ُقق ــَف يَـــْحـــرَتِ ــي ــــَو الـــنّـــاُر ك ـــْن ُه ـــَم َف

ــوا ــم ــِل ــــو َع ــــٌة، ول ــــنَّ ـــــِه ِج نَـــطـــقـــواقــــالــــوا: ِب ــــــا  مَل بــــــِه  ُجــــنــــوين  اأَنَّ 

ين،  الدِّ ، �صياُء 
ّ
االأَْرَدغان�صي احلنفي اإِْيلَملك بن  اأَبو َحْف�س، عمر بن  �َصيخنا  اأَجاَز يل   -((8

، لنف�صه: 
)((

ّ النَّْحويُّ
َلطي

َ
يِف؛ و�صمعُت منه ِبها، قال: اأَن�صَدن عثمان الب بالُقد�ِس ال�رسَّ

]ال�رسيع[   

الـــَعـــُدْو  ُّ ُ
يَـــ�ـــرص ــــُدَك يف حـــــاٍل  ــــْب ـــــُدْوَع ـــــُه ـــــٌع مــــن نَـــــْوِمـــــِه وال ـــــنَّ مُمَ  

ــــٍة ــــْوَع لَ ويف  ـــــــٍد  َوْج يف  الـــــُغـــــُدْويَـــِبـــْيـــُت  يف  ــــُه  ــــتُ ــــالَ ح وَهـــــكـــــذا 

ــــــَب يل َذنْ ول  ُظـــْلـــمـــاً  ـــري  ـــاِج ه ــْويـــا  ــصُ ــــــداٌء لــــَك مـــن كــــلِّ � ــي ِف ــص ــ� ــْف نَ

ـــــي اأَْرجَت ـــِلـــَك مــا  ـــن َو�ـــصْ ـــْلـــُت ِم ِن ــُلــْول  �ــصُ يف  ــاً  ــع ــاِم ط يـَــومـــاً  ُكـــْنـــُت  اإِْن 

َلها - غري اأَبي 
ْ
خنا اأَبو حف�ٍس املذكور: واأَن�صَدناها - والِقْطَعَة التي َقب

ُ
9))- ]57)ب[ قال �صي

]اخلفيف[  : ِه يف ُمَغنٍّ  لنف�صِ
ّ
َلطي

َ
د، ابن �ُصحاَنة؛ واأَن�صَدن الب حممَّ

ـــ ــِق الْ ــْل ــَن َخ ــصَ ــ� ــُت اأَْح ــوي ــُت ملّــا َه ــْه ــاِت ــه ــْي اأَِت اأَْن  يل  وُحـــــقَّ  ـــاً  ـــه َوْج ــــلَّـــِه 

ْل والـــدَّ ــِن  احُلــ�ــصْ يف  ِلْلَحبيِب  اأَِجـــْد  �َصبيهامل  ــــَوْجــــدي  ِل ول  ــيــهــاً  ــب �ــصَ ِل 

َحْتـ ــِه  ــبِّ ُح يف  الأَْو�ـــصـــاُب  ـــاحالََفتني  ـــه ـــْي ــــهــــا واأَِب مِّ
ــــــُن اأُ ــــى كـــــــاأَينِّ ابْ تَ

ـــُن �ــرُصَيْــٍج ـــُه اب ــغــى لَ ــو �ــصَ ـــِرٌب ل ـــْط يَــُفــوهــاُم ْن  اأَ اأَحلـــــانَـــــُه  ـــُه  ـــْت ـــَع ـــنَ َم

ـــوا اأَ�ـــصْ داووُد  ـــــــلَّ  اأََخ ـــمـــاٌت  ـــَغ فــيــهــانَ الـــبَـــديـــَعـــِة  ــــــزامــــــِرِه  َم َت 

؛ من َبَلط، وهي َبَلد، قرب املو�صل، اأبو الفتح النَّحوي؛ كان عاملًا، اإِمامًا، 
ّ
َلطي

َ
))( عثمان بن عي�صى بن من�صور بن حممد الب

خًا، �صاعراً، عرو�صيًا؛ تويف مب�رس �صنة 599هـ. اخلريدة: ق�صم ال�صام 85/2) ومعجم االأُدباء 0/4)6). نحويًا، اأَخبارّيًا، موؤرِّ
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ــــــٍهٍ واإِيْ واهـــــاً  ـــــــوُل:  اأَق تَــَغــنّــى  اإِيْــهــااإِْن  ـــُت:  ـــْل ُق يل  ـــواُه  ـــصِ � ــى  ــنّ ــَغ تَ اأَو 

ــْو ــيَ ِب املـُـــْطــــِرِب ال ــي ِلـــْلـــُمـــَقـــرَّ ــن ــتَ ــْي ــقــيــهــالَ َف اأَكـــــــــوُن  ول  ـــًا  ـــي ـــص َر� َم 

ــــِه اأَْجـــــَمـــــُل ِعـــْنـــدي ــــَديْ ــــهــــواين لَ ــَد الأَنــــــاِم َوجــيــهــاََف ــن ــري ع ــص ــ� مــن َم

ْو وال�صَّ احِلــْلــِم  ــذي  ِل الهوى  يَطيُب  �َصفيهاما  ــاً  ــع ــي ــل َخ ــــــُرْح  يَ مل  اإِذا  ِن 

تَْبـ َفَلم  ِلروحي  ِحباً  ُم�ْصتَ�صْ �صاَر  ــا]58)اأ[  ــه ــي ــص ــ� ــــِدِه اأِْرتَ ــــْع ـــــَق حـــيـــاٌة مـــن بَ

ـــٍل ــَة َو�ـــصْ ــاَع ــص ــُب � ــي ــب ــُع احَل ــي ــب ــالـــو يَ ــه ي
َ

ــرت ــصْ ــِن طــاِئــعــاً اأ� ــق ــيَ ــال ـــُت ب ـــْن ُك

ْ
ـــي ـــــْع َط  وَم

ٍّ
ـــي ـــَط ــي ِب ــت ــصَ ــ� ــْي ــــــا ِع فيهااإِنَّ  َ ْ

ــــــر َخ ـــا  ف ـــنـــي  َمـــلَّ ـــــــاإِْن  ف ٍي 

ه  ه، البغدادي، لنف�صِ
َ
د بن ُعمر، املعروُف بابن املَر ين اأَبو عبد اهلل، حممَّ 0))- اأَن�صَدن �رَسَُف الدِّ

]الب�صيط[  :
)((

ة بدم�صق، بامِلزَّ

ــِتــِه َوْجــنَ تَ�ْصبيِه  يف  ْعِر  ال�صِّ مــن  ــٌت  ــْي ــَعــِربَ ــن الــ�ــصَّ ــٌر م ــْط ــصَ ــا � ــه ـــــاَط ِب ّـــا اأَح مل

ها عاَر�صَ ْم�ِص  كال�صَّ اأَو  النُّوِر  يف  لِّ  الَقَمِركالظِّ يف  كاملَْحِو  اأَو  الَغْيِم  مــَن  َجــْوٌن 

]الب�صيط[ ِه:  )))- واأَن�صَدن اأَي�صًا لنف�صِ

ــــْوَم ُفــْرَقــِتــنــا ــي يَ ــوع ــُت ُدم ِبــــَدِمومــا َحــبَــ�ــصْ َجـــْت  ِّ ُ
�ـــرص ُدمـــوعـــي  لأَنَّ  اإِلّ 

فلْم الــثِّــيــاَب  ــَفــْرُت  لـَـَعــ�ــصْ بَكيُت  للنَّدِمَفــَلــو  ْظـــَهـــْرُت  اأَ الــتــي  احِلــــداَد  ــِد  ــْب تُ

، قال:
)2(

غدادّي، النَّْحوّي
َ
، الب

ّ
َْخ�صي د ال�رسَّ  بن حممَّ

ُّ
ين، علي )))- اأَن�صَدن عزُّ الدِّ

ين، بن  ر. فحذفُتها. والبيتان لي�صا البن املره، وهما ملوّفق الدِّ
َّ
 ))( يف االأَ�صل: باملّزة لنف�صه، ثم كتب فوق »لنف�صه« مكر

مان )/08) والوايف بالوفيات 226/8 وفوات الوفيات )/54). اأَبي احلديد، اأَحمد بن هبة اهلل بن حممد، يف ذيل مراآة الزَّ

االأُدباء  معجم  يف  بالوجيه،  املعروف  النَّحوّي،  ير  ال�رسَّ بكر،  اأَبو  ّهان،  الدَّ �صعيد  بن  املبارك  بن  للمبارك  االأَبيات   )2(

 .2268/5

ثني  قال: حدَّ النَّحوّي،   ّ
خ�صي بال�رسَّ املعروف  د،  بن حممَّ بن حممود   

ّ
علي احل�صن،  اأَبو  ين،  الدِّ عزُّ  ثني  فحدَّ فيه:  وجاء   

 بع�س حظايا الوزير، اأَن اأَعمل اأَبياتًا تكتبها على قمي�ٍس اأَ�صفر، فعملت: ]االأَبيات[.
َّ
الوجيه، قال: اقتحت علي

ة من حظايا اخلليفة 
َّ
هان، قال: طلبت مّني حظي الدَّ للمبارك  االأَبيات  العدمي: هذه  ابن  االأَ�صل بغري خطِّ  ويف هام�س   

فقلت: اأَ�صفر،  ثوٍب  على  ها 
ُ
تكتب اأَبياتًا،  لها  اأَ�صنع  اأَن  ]كذا[، 
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]الب�صيط[  :
َ
َفر �صْ

راأَيُت َمكتوبًا ِببغداَد على َثْوٍب اأَ

ــل مــا َحـــلَّ بــي مــنــُه على َحـــَذِر]58)ب[ انُْظْر اإِىل لِب�صي، وانُْظْر اإِيلَّ وُكْن ــْث مــن ِم

ــروَن وما ــاِظ ــنّ ـــراُه ال ــِفــراري يَ البَ�رَصِهــذا ا�ــصْ عن  يَْخفى  ُحبِِّه  من  الَقْلِب  يف 

ــداً ــَم َك ــل يل  ــْيِ بــالــلَّ ــِه  ــِع ــْل َخ َحِراأَُمـــــوُت يف  ال�صَّ يف  منُه  ــاٍل  ِو�ــص ــِتــظــاُر  انْ ــول  ل

يَْلبَ�صني: راَم  مــا  اإِذا  ُعــْجــبــاً  ــــوُل  الَقَمِراأَق على  اأَْعــلــو  اأَْن  ــُع  ــَم اأَْط ُكْنُت  ما 

ْت  �صَ َ
َعر ني يف حاجٍة  َتْنِه�صُ

ْ
َي�ص ِه،  لنف�صِ ُرْقَعٍة،  ْدِر  �صَ ، يف 

ِّ
َْخ�صي ال�رسَّ ابن  اإِيلَّ  )))- وكتَب 

]املن�رسح[  :
)((

لُه

ــْت ــيَ ــِل ــــذي ُج يـــِن ال ــــان الـــدِّ ـــــا ُف ــيَــِم))(اأَي الــ�ــصِّ ــــِر  ــــَخ اأَْف ـــايل يف  ـــَع امل ــــِه  ِب

ــٍر ــَخ ــتَ ــْف ــــلِّ ُم ــَد ُك ــع ـــــَورى ب ـــَت ال ـــْق ـــِمُف ـــَل ـــَق ـــ�ـــصـــاِن وال ــــُه بـــالـــلِّ ــــتَ ــــَويْ َح

ــدي َكــَقــْوِل الــذي ــْن ــْمــري ِع ــَع ــــَت لَ الأَُمِ:اأَنْ عـــلـــى  َقـــــْوِلـــــِه  يف  ز  ـــــــرَّ بَ

ـــِه ــــْدُت ِب ــــَع ـــــاَم ِبــــاأَْمــــري وقــــد َق يَــــنَــــِم«))(»ق ومل  ــي  ــت ــاَج ح عـــن  وِنْـــــُت 

 
َ
ْعر تِّمئة؛ وكان قد �رَسََح �صِ  هذا بحلب، يف اأَوائِل �صنة ثالثني و�صِ

ِّ
َْخ�صي 4))- وُتويّف ابن ال�رسَّ

!
)4(

َلُه قبَل َمْوِتِه
َ

، َفَغ�ص
ِّ
املَُتَنبي

؛ 
ّ
زاعي

ُ
، الب

ّ
، الِكالبي

ّ
ا�صي

ّ
ل، َهبُة اهلل بن اأَحمد بن حامد، الَعب 5))- ]59)اأ[ اأَن�صَدن اأَبو الَف�صْ

]ال�رسيع[  :
)5(

ِه  لنف�صِ
ّ
زاعي

ُ
قال: اأَن�صَدن االأُ�صتاذ حّماد الب

ر بها؛ تويف �صنة  د بن اأَحمد، اأَبو احل�صن، ابن اأَبي ال�صكر، البغدادي، نزل مدينة حلب وت�صدَّ  بن حممود بن حممَّ
ّ
علي   

0)6 هـ كما �صياأتي؛ وي�صّحح خطاأ ابن ال�صّعار يف حتديد �صنة وفاته. قالئد اجلمان 40/5.

 ))( االأَبيات له يف قالئد اجلمان 5/)4.

ِم؛ لكان �صحيحًا.
َ
ي  )2( العجز غري م�صتقيم الوزن. ولو قال: به املعايل باأَفخر ال�صِّ

هر )/85) ووفيات االأَعيان 8/5)4.  بن النُّعمان؛ يف يتيمة الدَّ
ّ
))( البيت للقا�صي اأَبي احل�صن، علي

)4( قالئد اجلمان 40/5.

يلم. ه و�صنده، يف بغية الطلب 5/6)29. وزاد بعد: »لنف�صه«: يف مكتبه، بالقرب من درب الدَّ )5( بن�صّ
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ـــِه ــــودوا ِب ـــــــوَد تـَـــ�ــــصُ ـــمـــوا اجُل ـــلَّ ـــَع ــى حــــاِتِتَ ــل ــــــوُد َمـــــْوُقـــــوٌف ع ـــا اجُل م

ــــوَرٌة ــــُم ــــْع ــــــــــاِدروا واحلــــــــاُل َم ــــاِدِموب ــــه ـــهـــا يَــــــُد ال ــــَل تُـــفـــاِجـــْي ــــْب َق

واأَيـّــــــاُمـــــــُه َدّواٌل  ْهـــــُر  ـــِمفـــــالـــــدَّ ــــَع الـــقـــاِئ ــــــــُدوُل والــــنّــــا�ــــصُ م تَ

ــوا غــداً ــصَ ــ� ــْوِم واْخ ــيَ ــال ــوا ب ــَدع ــْخ ـــصَ مــــَن املـَــــــاأَْتِل تُ ـــْر� ـــُع ــــــــَرَب ال مـــا اأَْق

]املن�رسح[ ل املذكور، الأَبي َزكرّيا، يحيى بن الُغَزيِّل:  6))- واأَن�صَدن اأَبو الَف�صْ

يَــْنــَكــِتــُم مـــوِع  بـــالـــدُّ َهــــــوًى  يَــْلــتَــِئــُماأَيُّ  ــبِّ  لــِلــ�ــصَّ ـــْمـــٍل  �ـــصَ واأَيُّ 

ـــداً ـــِه ـــتَ ــــــواُه املـُـــِحــــبُّ جُمْ ــُميُــْخــفــي َه ــَه ــتَّ ــــوِع ُم م ــــدُّ ــــــَو ِبــَفــْيــ�ــصِ ال َوْه

ــُدين ــاِع ــص ــ� ـــَوٍة تُ ـــْل ـــصَ ـــ�ـــصَ مـــن � ـــْي بَــْعــَدُهــُمولَ ــوَّ  ــُل ــصُّ ــ� ال ــُت  ــصْ ــ� ــَم ــتَ الْ اإِذا 

ـــا وعــلــى ـــن ـــِل ـــــــــاِم َو�ـــصْ يّ
ـــَدُملَـــْهـــفـــي لأَ ـــنَّ ــُن ال ــصُ ــ� ــْح ــــاِل هـــاِتـــْيـــَك يَ ــــث اأَْم

ــٌف ــصَ ــ� ــْرتَ وِر ُم ـــُر الــــ�ــــرصُّ ـــْم يّـــــــاَم َخ
ــُماأَ ــثَ ــتَ ــْل ُم ــــــدوِد  اخُل َوَوْرُد  ـــدي  ـــْن ِع

 ،
)((

اإِبراهيم بن �َصعيد بن اخل�ّصاب د، احل�صن بن  ين، اأَبو حممَّ اإِيلَّ القا�صي بهاُء الدِّ 7))- َدَفَع 

، َمَدَح ِبها اأَباُه القا�صي اأَبا طاهر، اإِبراهيم بن �صعيد، 
ّ
زاعي

ُ
اأَبياتًا بخطِّ االأُ�صتاذ حّماد الب

]اخلفيف[ ِه، وهي:  َفَنَقْلُتها من َخطِّ

ــا ــام مِل يَــــــُزوَر  اأَْن  ـــُف  ـــْي الـــطَّ ناماَوَعــــــَد  ــبُّ  الــ�ــصَّ اإِذا  ــكــرى  ال يف  طــاِرقــاً 

ـــْدُر ل يـَـْطـــ ـــبَ ــًا، كـــذا ال ــي ـــى ل ــم واف ــاث ــام ــظَّ ال ــــّلــــى  جَتَ ذا  اإِ اإِلّ  ــــُع  ـــــُلُ

ـ الَو�صْ يل  ـــدى  اأَْه احَلــِبــْيــَب  ــُت  ــِدْم َع ـــال  ـــرام ـــــُت احَل ـــــْي بَ
ــــا اأَ ّ ــــَل َحــــــاًل مل ـ

ــــ ـــْن اأَْم ـــاَدِة َم ـــي ْجــــــَر يف ِع ـــُه ُحــــبُّــــُه وخــــــاَف الأَثــــامــــاَطــَلــَب الأَ ـــصَ ـــَر� ـ

ـــ ــْل َق َراأَى  اإِْذ  ـــُه  ـــتُ ـــَديْ َف يـــا  يل  ــاَرقَّ  ــهــام ــتَ ــ�ــصْ ـــِه ُم ـــبِّ ـــُح ـــى بَ ـــنّ ـــَع ُ ــي امل ــب ـ

دور الذين ُتْعَقُد عليهم اخلنا�رس، وتفتخر بذكر  ))( قال عنه ابن العدمي: كان يل �صديقًا �صادقًا، ورفيقًا موافقًا؛ اأَحد ال�صُّ

ورة، دمث االأَخالق، ح�صن املحا�رسة، كثري املحفوظ؛ �صحبته ح�رساً  حما�صنهم الّدفاتر؛ كان - رحمه اهلل - ح�صن ال�صُّ

 املذهب، ال يقدح يف اأَ�صحاب ر�صول اهلل ؛ تويف �صنة 648هـ. بغية الطلب 2247/5.
َّ
و�صفراً، وكان �صيعي
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ــمــي َتــامــاَقــــَمــــٌر ُكـــلَّـــمـــا تـَــنـــاقـــ�ـــصَ ِجــ�ــصْ زاَد  ــْقــم  بــالــ�ــصُّ ـــــــواُه  َه يف 

ـــوى عــن حُمَــيّــاً ـــنَّ ــَر الــَهــْجــَر وال ــَف ــصَ ـــاِرَق املُــِلــْيــَح ابـْـِتــ�ــصــامــا� ـــب ـــَل ال ـــَج اأَْخ

�َصهيّاً ــاحــي  كــالأَق ــُت  ــاَولْ ــن ــتَ َف ِنــظــامــا]60)اأ[  ــُت  ــي ــت ــصَّ ــ� ال ُه  ُدرُّ يل  ــــــى  واأَت

ـــ ــْي ــنَ ــِل اأَْف ــمــاِئ ــٍف ُحــْلــِو الــ�ــصَّ ــْي ــصِ ــ� ـــاَوَقَ ـــزام ـــِت ــــُت ِحــــمــــاُه تـَـــَولُّــــعــــاً والْ ـ

ــــواُم الـــــذي اأَْقــــــ ــــَق ـــِه واأَقــــامــــابـــاأَبـــي ذلـــــَك ال ــــــــْرُط ُحــــبِـّ ـــــَعــــَدين َف

ـــ ــْب ــَوَة احُل ــي ثـَــنـَــْت نَــ�ــصْ ــت ــا ال ــاي ــن ــثَّ ُـــدامـــاوال امل ــي  ــن ــْت ــَق ــصَ � ملـّـــا  ــي  ــب ــْل ــَق ِل ِب 

اليا ـــَن  م ــهــا  ــْن َع ــصُّ  ــ� ــُف يَ ــمــي  ــْث لَ ــاُح ِخــتــامــابــــاَت  ــب ــصَّ ــ� ــــدا ال ــى بَ ــتّ ــــوِت ح ق

ـــ ــْي ــلَّ ــي ِبــــِه ال ــن ــْت ــبَ ـــًا َح ـــاِط ـــا لَــــُه ب اأَيـّــــامـــــاي يل  اأَعــــــــــاَد  ــــاً  ــــّق ح ــــُة  ــــَل ـ

ــي ــات ــظ ــَق يَ ـــا  ـــه ـــاِب ِط يف  ـــــْت  ـــــَذلَ ــنــاِت والأَْحـــامـــاَخ ــ�ــصِّ ــْرُت ال ــَج ــتَ ــصْ ــا� ف

ـــ اخَلــ�ــصْ ــي  ــن بَ َولِء  مـــن  ـــاوتـَــَعـــلَّـــْقـــُت  ـــام ــقـــاً وِذم ــــداً ُمـــَوثَـّ ــــْه ـــاِب َع ـــص �

ــنــد الــْنـــ ـــًة مـــَن املـَــــْدِح ِع ـــْدَم ــــاِذًل ِخ ـــا�ـــصِ تـُـــــْدين وتَـــــْرَفـــــُع اخُلـــّدامـــاب ــــنَ

ــْر ــُع ــال ـــَك ب ـــصَّ ـــ� ــا َتَ ــه ـــــــواٍح ب ـــن نَ ــا))(م ــام ــص ــ� ــِف انْ ل  تـَــَوثُّـــقـــاً  فــالَــت  َوِة 

نا ـــْد  ـــق َف ــــــــم  ُذَراُه يف  َحـــــلَّ  واْعِت�صاماواإِذا  ــــِرِه  َدْه مــن  اْعـــــِتــ�ــصــاراً  َل 

َمْو طــاِهــٍر  اأَبــو  ِمْنُهْم  وَكــفــاين  ــــا]60)ب[  ــــام والأَن الـــــــَورى  ــــُه  َتْ َّ
ــــر ــــَخ تَ ىًل 

ــــرا ــــل اإِب ُــــوؤَمَّ يْــــِن امل ــــزِّ الــــدِّ ــــَن ِع ــايل انْــِتــظــامــايـــا بْ ــع َ ــَل امل ــْم ــصَ ــَم اأَْوفـــــى � هــي

ِه اآ ـــــــدِّ ـــن َج ــــِه ع ــــي ـــن اأَب ــــــــذاً ع ـــااآِخ ـــام ـــَحـــْت اأَْع ــٍل تـَــَو�ـــصَّ ــصْ ــ� ــــاِت َف ي

ــــٍد ـــــُه بـَـــْيــــَت جَمْ ــُدوا لَ ـــيَـّ ـــا �ـــصَ ـــه ـــجـــوِم مــنــُه ِدعــامــاوِب ـــــوَق الـــنُّ ـــدَّ َف �ـــصَ

ْر الأَ ــَطــُع  ــْق يَ ِذْكــــُرُه  الــنّــا�ــص  يف  ــاَر  ـــوي الأَْنـــــــاَد والإِتْـــهـــامـــا�ــص ـــْط �ـــصَ ويَ

ـــ اخَلــ�ــصْ ــتــى  َف اأَنَّ  الــبــاِد  يف  يُ�صامىُمـــوؤِْذنـــاً  اأَن  عن  ــلَّ  َج الَفْخِر  يف  �صاِب 

))( »نواح« قراءة اجتهاديَّة، فحرف احلاء مكانه بيا�س، ولكّن تنوين الك�رس موجود. وفالت: فاآلت. بت�صهيل املّد.
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قـــاً وَغـــْربـــاً ْ َ
ــــــاِم �ـــرص ِ الأَن

ْ
ــــر ــا بْـــَن َخ ــاي ــاآم ــصَ � اأَو  ـــراً  ـــاأِْث ـــتَ ـــصْ ـــ� ُم ــــاً  ــــراق وِع

ـــا ـــن بْ
َ اأَ ْ

ـــــن ـــْن بَ ـــُك ــــُم تَ ــــاره ـــــُف اآث ـــااْق ـــام اأَم ـــٍل  َفـــ�ـــصْ كــــلِّ  يف  ـــايل  ـــع َ امل ِء 

ـــاأَْت عن ـــصَ ـــ� ــي نَ ــت ـْبــَعــُة ال ـــا الــنَـّ ـــه يُّ
ـــعـــامـــااأَ نْ ــا الإِ ــه ـــــَرْت ِب ـــــَم ـــــــٍة اأَثْ َدْوَح

وَفتَّْحـ ــاً  ــْرع َف ــَت  ــْل وُط ــًا  اأَ�ــصْ ــَت  ــْب الِكماماِط ـــِق  ـــي الأَن الـــّزاِهـــِر  ــن  ع ــــَت 

ــهــا الأَْخـــــ ــي ِب ــي ــــاَل ُتْ ـــْوَت اخِل ـــَل ـــمـــامـــاوَج والأَْع ـــــراِت  ـــــاأْثُ َ امل ـــــواَل يف  ـ

والآ للُجوِد  ــــداَد  الأَْج وتُعيُد  ـــا))(])6)اأ[  ـــام ــِد مـــا تـَـــَولَّــــوا ِرم ــع ـــن ب ــــاَء ِم ب

ـــ ــْي ــاَه ــن ـــًا ويـــاِفـــعـــاً وتَ ـــْف ـــْدَت ِط ــا�ـــصُ ــام ُغ ـــوِل  ـــه ـــُك ال غـــايـــة  اإىل  ــــَت  ـ

ــرمِي الـــذي مل ــَك رَّ ال ــَت الــــدَّ ــْع ــصَ ـــْذ َر� ـــاِة ِفــطــامــاُم ـــي ــــَدى احَل ــُه م ــن تَــْخــ�ــصَ م

ــبــاٍب ــمــاً يف ُعــْنــُفــواِن �ــصَ ــْل ــَت ِح ــْب ــصِ ــفُّ الـــُعـــقـــوَل والأَْحــــامــــا� ــِخ ــتَ ــصْ ــ� يَ

ــراً ــتَــطــاَل كــب ــنِّ ا�ــصْ ــغــِر الــ�ــصِّ ــتَــ�ــصــيــَك الإِْجـــــــاَل والإِْعـــظـــامـــاو�ــصَ يَــْق

ــــَرَم املَــْحـــ ــــَك ــمــاَح الــِكــرامــاواأَرانــــــــا ِبــــُجــــوِدِه ال ــَم الــ�ــصَّ ــلَّ ـــ�ــَص الـــذي َع

ــوؤاَل ِدراكـــاً ــصُّ ــ� ــَل ال ــاِئ ــ�ــصّ ــدي ال ــتَ ــْح ــنــامــايَ ــــرى الـــبَـــْذَل والــــنَّــــواَل اْغــِت ويَ

ـــ ــْن ــــا وَمــ�ــصــى كــال ـــًة واْعـــِتـــزامـــايَـــِقـــٌظ نـــاِبـــٌه َع ـــَم ــْيــِف ِه ـــــِم والــ�ــصَّ َنْ

ـــــوا اأَنْ ــــــدِّ  ـــعـــاِب واجِل ـــلِّ ال ــــا يف  ــاوَج ــام ــه ــُز الأَْف ــِج ــْع ــِل تُ ــ�ــصْ ــَف عـــاً مـــَن ال

ــتـَـْجـــ ــَب تـَـ�ــصْ ــحــاِئ ـــاأَْت �ــصَ ـــصَ ـــ� ْقـــامـــاِبــيَــٍد اأَنْ ــهــا الأَ ــوِب َفــْيــ�ــصِ ــوؤْب ــصُ ــ� ــــري ِب

َرْو�صاً الِعْلِم  زاِهِر  ِمن  اأَبَْدْت  يَْوَم  ـــــوؤَامـــــا])6)ب[  ًة وتُ ــــــــذَّ رَّ َف ــــــــدُّ ـــَق ال نَـــ�ـــصَ

ُـــو ـــُر امل ـــَم ـــَق يُّــــهــــا ال
ـــــــَت اأَ ــامــاِبــــاأَبــــي اأَنْ َت ــــــْدراً  بَ ــــاِل  ــــب ْق ــِر الإِ ــْه ــصَ ــ� ِب يف 

والنِّْعـ الِعزِّ  يف  اخَل�ّصاِب  ــَن  بْ يا  ــاُدْمــَت  وام ــدَّ ال اأََرْدَت  اأَو  ــْئــَت  �ــصِ مــا  ــِة  ــَم ـ

ـــــ ْع ــتَــعــيــُد مـــَن الأَ ــــدِّ تـَـ�ــصْ ــَد اجَل ــاِع ــص ـــــّراً ِو�ــصــامــا� مـــاِن ُغ ـــيــاِد ُعـــْمـــَر الـــزَّ

))( فوق كلمة »االأَجداد«: با. وفوق »االآباء«: جداد. يريد: وُتعيد االآباء للجود واالأَجداد.....
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ــاً ــْوم ــيَ ـــاً َف ـــْوم ــِد يَ ــْع ــ�ــصَّ ــال ـــذاهـــا الأَنـــــــاُم عـــامـــاً َفــعــامــاَتْــتَــِذيْــهــا ب مـــا اْحـــتَ

ها القا�صي 
َ
َها لُه ُن�صَخَة ُرقعٍة، كَتب

َ
 يل اأَنَّه كَتب

َ
8))- وَدَفَع اإَيلَّ ُرْقَعًة بخّط ابن كاتب رواٍج، َذَكر

الفا�صُل رَحمُه اهلل، اإِىل اأَخيِه عبد الكرمي، يف اأَْمِر َعَلِم املُْلِك بن النَّّحا�س، وكان اأَخوُه 

قد اآذاُه، فكتَب اإِليِه:

من  ِعْندي  حَّ  �صَ ما  اإِْعالُمُه   - اهلل  َلَحُه  �صْ
اأَ االأَِخ،  اإىِل   - ِة 

َ
امُلكاَتب هذِه  داِر  اإِ�صْ ُب 

َ
�َصب

، لئْن مل ُتداِو  ين. وباهلل اأُق�صمُ ِدْيها، يف َحقِّ االأَمرِي َعَلم الدِّ
ْ
االأَْحواِل التي اأَْخفاها، واهلُل ُمب

الَقبيِح الذي  دَّ  َتاأِْنْف �صِ
ْ

، وَت�ص تَّ
َ
اأَْثب َفَعْلَت، ومَتُْح ما  ]62)اأ[ ما  َتْدِرْك 

ْ
ْحَت، وَت�ص

َ
ما َجر

كوَننَّ احلديُث 
َ
َلي بِه وباَرْزَت؛  بِه و�صاَفْهَت، وَتْعَتِذْر باجلميِل فيما قاَطْعَت اهلل  كتبَت 

َِّة االأَ�صَحاِب، وما اأ�َصدَّ  َب الذي َقَدْرَت بِه على َم�رسَ
َ
ب

َّ
ِمنِّي بغرِي الِكتاِب، والأَُزْيَلنَّ ال�ص

.
ُ
ر ، وباأَنََّك �َصُتْحِوُجني بعَد هذا الكتاِب اإِىل ما ال َيَتاأَخَّ ُ باَع ال َتَتَغريَّ َمْعِرَفتي باأَنَّ الطِّ

�صاِهٌد  ِل  النَّ�صْ ُم يف  فالدَّ  ، اإِيلَّ ِلَك  وَتَن�صُّ باأَمْيانَك يل،  ال  ِبِفْعِلَك،  فا�ْصَتْدِرْك  وباجُلملِة،   

واإِْطالَق  ْغ�صاِء، 
َ
الب على  الُقلوِب  َعْقَد  االأَّياِم،  من  َغِنيَمُتُه  كاَنت  ملَن  َوَوْيٌل  َعَجُب، 

َلَك 
ْ
َحب ُت 

ْ
الأَْلَقي الّنا�ِس،  من  ُه 

ُ
َتْوِجب

ْ
َت�ص ما  �رَسيُكَك يف كلِّ  اأَنَّني  ولوال   ، باملَذامِّ َنِة  االأَْل�صِ

 ِبراٍم.
َ

مى ولي�س
ْ
َك، ولكْن كيَف مَبَْن ُير كُتَك وما اْخَتَْت ِلَنْف�صِ

َ
على غاِرِبَك، وَتر

ولكنَّ �ُصكوَت الّنا�ِس عن َقبيحَك، ُمقاَبَلٌة بجميٍل كثرٍي ِمنِّي، فاإِذاً اأَنَت ال ُتْنِفُق اإِاّل من 

 
ُ
ن كنَت َتْنُظر ِتَك اإِ

ْ
 يف َغٍد، وعلى َبي

ُ
ْن كنَت تنظر َك اإِ �صي، ]62)ب[ فاأَ�ْصِفْق على َنْف�صِ

ْ
ِكي

ُجِل 
َّ
 اإِاّل يف اليوِم؛ وال جُتاِوْبني اإِاّل باإِْتياِن الر

ُ
يف اأَم�ِس، وعلى مكاِنَك اإِْن كنَت ال َتنظر

ُ اأَنَّني 
ُظنَُّك َتذُكر

َك، فقد ذمَمُْتَك بِه عنُه؛ وما اأَ �صاِكراً لَك، فاإنَّه واإِن كاَن - واهلِل - ما َذمَّ

ُتُه، ولوال ِعْلمي اأَنَّ الكثرَي 
ْ
ٍظ مَلا َكَتب

ْ
ُه، ولوال حاِفُز َغي

ُ
كتبُت اإِليَك كتابًا، وال كنُت اأُْوِثر

َْبُت عن  َْبُت عن هذا كما اأَ�رسْ جِل، هو القليُل مّما َفَعْلَتُه، الأَ�رسْ
َّ
مِمّا قيَل عنَك يف اأَْمِر الر

َهُل. يّاُم ما كنَت جَتْ
ُفَك االأَ

ِّ
غرِيِه، و�َصُتَعر

الم.
َّ

َلِتَك عن َمْقَتِلَك؛ وال�ص
ْ
ِتَك اإىِل ر�صاُه، وُيْغِمُد �صيَف ِحي

َ
ي واهلل ياأْخُذ ِبنا�صِ
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 يف بع�ِس َتْعليقاتي يف ُرْقَعٍة:
)((

9))- قراأُت

و�س اإىِل تاِج املُلوِك، حممود بن َن�رسْ بن �صالح، يف �صّوال، �صنة اأَربٍع و�صتِّني 
ُّ
َوَفَد ابُن َحي

]الطويل[  : - 
)2(

ة
َّ
واأَربعمئة، وَمَدَحُه، واأَن�صَدُه ])6)اأ[ الق�صيدَة - َيعني امليمي

ــا تـَـَذممُّ انْتََهْيتُم  َحــْيــُث  الِقلى  يف  ــمــا[ِقــُفــوا  َتَــكَّ ملـّــا  ـــاَر  َمـــن ج ــفــوا  ــتَ ــْق تَ ]ول 

ٍة،  ٌق من ِف�صَّ
َ
ا�ٍس على َيِدِه َطب

ّ
َعُه ِبَفر

َ
ََف، اأَْتب َغ من اإِْن�صاِدِه واْن�رسَ

َ
بالَقلعِة، بحلب؛ فلّما َفر

مَ اجلميَع اإِليه.
لَّ

َ
َوْزُنُه ثالثُة اآالِف درهٍم، وفيه اأَلُف ديناٍر، َف�ص

ِه - قال: اأَن�صَدن  ، احل�صن بن َحمدون العدالن - وَنقلُته من خطِّ
ّ
بو علي يُخ اأَ 0))- اأَنباأَنا ال�صَّ

]الطويل[ ِه:   لنف�صِ
ّ
 بن اخلازن احِللِّي

ُّ
علي

ٍة ُحـــرَّ ـــُن  ابْ ــواِن  ــَه ــْل ِل ــي  ــنَّ ِم ــَم  ــْي �ــصِ ـــــــــاِرُم كــــارُهاإِذا   مِلــــا يـَـــاأْبــــى الأَك
ٌّ
ـــــــي اأَِب

�صاِرٌم ــِن  ــراَريْ ــِغ ال قوُل  َم�صْ ـــاِرُهَفــِخــْدنــاَي  ِ ف
ْ

راَعــــن ُجـــــراٌز، وَمــْفــتُــوُل الــــذِّ

:
)((

ْهرّي، قال  بن زيد الزُّ
ّ
يخ العامل، اأَبو احلّجاج، يو�صف بن علي ثني ال�صَّ )))- حدَّ

، واأَنا ال اأ�صَتطيُع اأَن اأَْمالأَ 
)4(

ْفراِء  ، ِبوادي ال�صَّ
ِّ
راأَيُت يف املناِم، كاأَنَّني بنَي َيَدي النَّبي

هوُر،  الِة، فقال: »ِمْفتاُحها الطَّ َلُه �صاِئٌل عن ال�صَّ ًة لُه، وَحياًء منُه؛ و�َصاأَ
َ
ب
ْ
ي منُه، َهي َب�رسَ

.» ليمُ
ْ

ليُلها التَّ�ص وحَتْرمُيها التَّْكبرُي، وحَتْ

اأَورده ابن العدمي؛ قال: ومل يزل ابُن ن�رٍس �صاحُب حلب،  اأَوفى مّما   ))( اخلرب يف ن�رسة االإِغري�س 44) - 45). وفيه اخلرب 

الت واالأُعطيات واملالطفات، حتى اأَقدمه اإِليِه، واأَوفده عليه؛ فلّما قارب  ، ويوا�صُله بال�صِّ
ّ
م�صقي و�س الدِّ

ُّ
يرا�صُل ابن حي

يَّاٍم جل�س يف قلعة حلب جلو�صًا عاّمًا، واأَذن 
اُه، واأَنزلُه دار �صيافته؛ وبعد اأَ

ّ
حلب، خرج يف موكبه وتلّقاُه، واأَكرَمُه وحي

 الّنا�ُس على مراتبهم، ا�صتح�رسه واأَجل�صه بني يديه؛ فاأَن�صده ق�صيدته التي 
َّ
لُنّوابه واأُمرائه واأَ�صحابه ووزرائِه؛ فلّما ا�صتقر

ُه بني يديه؛ فالتقطُه احلا�رسون؛ ثم ا�صتدعى بكي�س اآخر 
َّ
لها: ]البيت[ فا�صتدعى بكي�ٍس فيه اأَلف ديناٍر، ف�صب وَّ

يقول يف اأَ

هات  مَّ
�صًا بطوِق ذهٍب و�رِسِْف�صاِر ذهٍب، فاأَعطاُه، وكتب له �صيعًة من اأُ

َ
ًة، وَفر

َّ
فيه األُف ديناٍر، وع�رسين ثوبًا، وِخلعًة �َصني

الُقرى بحلب؛ فهذه كانت جوائز ال�صعراء.

 )2( ديوانه 598/2 ووفيات االأَعيان 442/4. وعجزه من الديوان.

))( احلديث يف: التمذي ))( و)8)2( واأَبي داود ))6( و)8)6( وابن ماجه )275( و)276( و)9)8( وم�صند اأَحمد )/)2) 

و29) وحلية االأَولياء 72/8). 

رع، يف طريق احلاج قرب ينبع. معجم البلدان )/2)4. فراء: واٍد من ناحية املدينة، كثري النَّخل والزَّ )4( وادي ال�صَّ
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حيم: َم�ْصاأَلَُة املِْحراب:
َّ
حمن الر

َّ
)))-])6)ب[ ب�صم اهلل الر

ابن  اأَبو عبد اهلل،  اأَْمالُه عليِه  فيما  االأَْزدّي،  َمْعِقل  بن  د  اأَبي احل�صن، حممَّ قراأُت بخطِّ    

خاَلَويه، رحمهما اهلل:

 اهلل عنه- �ُصنًَّة 
َ

ولِة- ر�صي ُدنا �صيُف الدَّ
ِّ
 اهلل عنه: لقد �َصنَّ �صي

َ
 قال ابُن خاَلَويه، ر�صي

؛ فاإِّنا ال َنعلُم - َمْع�رَسَ َعبيِدِه - َملكًا وال اأَمرياً، 
)((

َنِد
ْ

ْهِر ويد املُ�ص يَّ الدَّ ُث ِبها ِحرْيِ ُيَتَحدَّ

َب 
ْ
ُعَقي ِتِه  َ ِبَح�رسْ واأَْجراُه  الُعلوِم،  مَن  فيِه  مَ 

َتَكلَّ مِبا  العامَلَ   
َ
وَبَهر وَفْهمًا،  ِدراَيًة   

)2(
�رَسواُه

الِة اجُلمعِة. �صَ

ثنا �رُسَْيح، عن اأَبي �ُصفيان،  ، قال: حدَّ ا�ٌس اجَلْوَهريُّ
ّ
ثنا َعي ، قال: حدَّ ْعَفرانُّ ثنا الزَّ - حدَّ

} ]ي�س:2)[ قال: َخْطَوُهم، وكلَّ  } : عن َمْعَمر، عن َقتادة، يف َقوله عزَّ وَجلَّ

.
)((

ما �َصنُّوا من َخرْيٍ ُيْعَمُل بِه َبْعَدُهم

: »َمن �َصنَّ يف 
)4(

- وَروى ُمْنذر بن َحريٍز، عن اأَبيِه، قال: ُكّنا عند ر�صوِل اهلل ، فقال

ًة ُيْعَمُل ِبها من َبْعِدِه«. االإ�ْصالِم ]64)اأ[ �ُصنًَّة �صاحِلَ

ِدنا، 
ِّ
ِبرَبَكِة ُح�صوِر �َصي عافًا ُم�صاَعَفًة،  اأَ�صْ لِّي يف امل�صجِد اجلامِع،  فقد َت�صاَعَف َمن ُي�صَ

َنك َيوُم اجُلمعِة.
ْ
ني وَبي

ْ
، قال: َبي ْلمَ َحياًء منُه وَخْوفًا؛ الأَنَّ كلَّ َمن ُظِلمَ َك الّنا�ُس الظُّ

َ
وَتر

ِه  ولِة، عن َنْف�صِ َدنا �صيَف الدَّ
ِّ
؛ َفجزى اهلُل �صي لوا على اخَلرْيِ

َ
ِّ، واأَْقب فقد اْرَتدعوا عن ال�رسَّ

ٌب، وَحنَّْت اإىِل 
ْ
ي ِتِه، َخرْياً؛ واأَقاَم ُملَكُه وُقْدَرَتُه و�ُصْلطاَنُه ما اأَقاَم َع�صِ

َّ
ِة، وعن َرِعي

َ
النَّفي�ص

ُب.
ْ
اأَْوالِدها النِّي

ولِة، �صّلى يف امل�صجِد اجلاِمِع بحلب، يف يوم اجُلمعِة، وهو  وذلك اأَنَّ َموالنا �صيَف الدَّ

ٍع واأَربعنَي وثالثمئة.
ْ

ِم؛ �صنَة ِت�ص
َّ
�َصْلُخ املَُحر

))( اأَي: اأَبداً.

)2( �رسواه: مثله.

))( تف�صري الطربي 9)/409-))4.

)4( مبعناه يف: �صحيح م�صلم )7)0)( والتمذي )2675( وابن ماجه ))20( وما بعد.
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(0(

ِدنا 
ِّ
�َصي َة  ُعدَّ الوكيل،  اهلُل وِنْعَم  نا 

ُ
ب

ْ
َربَّنا - َح�ص يا  ِتِه: واْجَعْل - 

َ
ُخْطب فقال اخلاِطُب يف 

ولِة. �صيِف الدَّ

ِف، واْخَتَلفوا اْخِتالفًا َعظيمًا؛ َفَدعان 
ْ
الَتُه، َتَكلَّموا يف اإِعراِب هذا احَلر فلّما َق�صى �صَ

فرَفَعني  واالأَُدباِء،  والُعدوِل  ]64)ب[  والُفَقهاِء  والُق�صاِة  االأَ�رساِف  من 
)((

باأََزٍز  
ُ

واملَْجِل�س

ِل َموالنا واإِْقباِل َدْوَلِتِه. عليهم كلِّهم وقال: هذا الِعْلُم قد َرَفَعُه. فقلُت: بل ِبَف�صْ

ِة وهَو 
َ
َفُع اأَبا العاِلي

ْ
ير، فقيَل: اأََتر ة معُه على ال�رسَّ

َ
با العاِلي  اأَ

ُ
ا�ٍس ُيْجِل�س

ّ
 كاَن ابُن عب

)2(
- وقد

ُِر. َفُع املَوايل على ال�رسُّ
ْ
َموىًل؟! فقال: اإنَّ هذا الِعْلمَ َير

فقال: االأَْنِبياء،  وثاَن  املاَلِئكِة  ثاَن  َفَجَعَلُهم  الُعَلماَء،  وَتعاىل  اَرَك 
َ
َتب اهلل   

َ
َذَكر وقد 

 
ِه،  َداأَ ِبَنْف�صِ

َ
}]اآل عمران:8)[َفب }

وَثّنى مِبالئكِتِه، وجعَل الُعَلماَء ثالثًا.

ثنا  اأَحمد بن يحيى احُلْلوان، قال: حدَّ اأَخرَبنا  ، قال: 
ُّ
اأَبو عبد اهلل ال�صافعي ثنا  - وحدَّ

عن  العالء،  اأَبي  عن  َكثرٍي،  بن  عمر  ثنا  حدَّ قال:  ُفَدْيٍك،  اأَبي  عن  �ُصَليمان،  بن  �صعيد 

وهو  املَْوُت،  جاَءُه  »َمن   :
)((

و�صلَّم واآِلِه  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صوُل  قال  قال:  احل�صن، 

َنُه ]65)اأ[ وبنَي االأْنِبياء َدَرَجٌة واِحَدٌة«.
ْ
ي
َ
، َفب َيطلُب العلمَ

ل، قال: 
ْ
ب ثنا النُّعمان بن �صِ از: قال: حدَّ

ّ
ثنا اأَحمد بن علي اخَلر : وحدَّ عفرانُّ - قال الزَّ

تعاىل:{ قوِلِه  ّحاك، يف  ال�صَّ اأَبيِه، عن  َرْوق، عن  اأَبي  بن  ثنا يحيى  حدَّ

.
)4(

} ]فاطر:2)[ قال: ُهم َحَمَلُة الُقراآِن

، عن وكيٍع، عن  انًُّ احِلمَّ ثنا  قال: حدَّ بن هارون،  مو�صى  ثنا  : وحدَّ ْعَفرانُّ الزَّ قال   -

} ]اآل عمران:  �صفيان، عن من�صور، عن اأَبي رزين، يف َقوِلِه تعاىل: {

))( االأََزز: االمتالء.

)2( �صري اأَعالم النبالء 208/4. واأَبو العالية: هو ُرفيع بن مهران، املقرئ احلافظ.

))( خمت�رس تاريخ دم�صق )279/2.

. د ة حممَّ مَّ
)4( ينظر يف تف�صري االآية، تف�صري الطربّي، 9)/67) وما بعد. وفيه: امل�صطفون من عباده: اأُ
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.
)((

79[ قال: ُعَلماَء ُحَكماَء

} قال: الُفَقهاُء املعلِّمون. ا�س، يف قوِلِه تعاىل: {
ّ
وقال ابُن عب

ثنا  ثنا ُقتيبة بن �صعيد، قال: حدَّ ْعَفرانُّ عن مو�صى بن هارون، قال: حدَّ ثنا الزَّ - وحدَّ

عبد احلميد بن �ُصليمان، عن العالء، عن اأبيِه، عن اأبي ُهريرة، قال: قال ر�صوُل اهلل �صّلى 

َدَقًة  اإاّل َثالثًا: �صَ اْنَقَطَع عنُه َعَمُلُه  : »اإذا ماَت االإِْن�صاُن، ]65)ب[ 
)2(

اهلل عليه واآِلِه و�َصلَّم

َق بها، وِعْلمًا َعِلَمُه، وَوَلداً �صاحلًا َبْعَدُه«. دَّ َت�صَ

نا« الأَنَّه مفعوٌل.
ُ
ب

ْ
َب »َح�ص هم: يجُب اأَن ُتْن�صَ فقال بع�صُ

ْفِع، وكذلك 
َّ
بُنا اهلُل وِنْعمَ الوكيل، بالر

ْ
قاُل: وَجَعَل َح�ص

ُ
ُدنا: ُيحكى ذلك، َفي

ِّ
وقال �َصي

كان اخلاِطُب قال.

- واهلُل  مبتداأٌ؛  نا: 
ُ
ب

ْ
َح�ص وَخرَبٌ؛  ُمبتداأٌ  هذا  فقلُت:  ذلك؟  يف  ُتقوُل  ما  يل:  فقال 

ٌق عليِه؛ وهما ُجملتاِن، فال ُيَلْحَلحاِن عن اإِْعراِبهما  
َ

َعزَّ وَجلَّ -: َخرَبٌ؛ وِنْعمَ الوكيل: َن�ص

ٍء قد َعِمَل 
ْ
ان؛ كما َتقوُل: قراأُت احَلْمُد هلِل َربِّ العامَلني؛ الأَنَّ كلَّ �َصي ِل، وال ُيَغريَّ وَّ

االأَ

ِْط  فيه، وال�رسَّ ِف مع ما 
ْ
ر املبتداأ وَخرَبِه، والِفْعِل والفاعِل، والظَّ ه يف بع�ٍس، مثل  َبع�صُ

وَجواِبِه.

َق 
َ
وَبر �رَسّاً،  بََّط 

وتاأَ زيٌد،  نا، وقام 
ُّ
َنِبي ٌد  َربُّنا، وحممَّ قائٌم، واهلُل  َزْيٌد  َقولك:  وذلَك نحَو 

ْرُت ِبَزيٌد، ]66)اأ[ قائٌم، وراأَيُت 
َ
حكى ذلك كلُّه، فيقال: راأَيُت َزْيٌد قاِئٌم، وَمر

ُ
ُُه؛ َفي َب�رسَ

]الوافر[  :
)((

ِرّماح قاَم َزْيٌد؛ قال الطِّ

َتــيــٍم ـــي  ـــن بَ ــــاِب  ــــت ِك ـــــا يف  ـــــْدن ـــاُر)4(َوَج ـــع ُ ــصِ امل ــ� ْك ــرَّ ــال ـــِل ب ـــْي اأََحـــــقُّ اخَل

))( تف�صري الطربي 526/5-))5.

والنَّ�صائي   )((76( والتمذي   )2880( داود  واأَبي   )(6((( م�صلم  )8)( و�صحيح  للبخاري  املفرد  االأَدب  احلديث يف:   )2(

))65)( وم�صند اأَحمد 72/2).

))( ديوانه )57. وهو يف ديوان ب�رس بن اأَبي خازم 78.

)4( يف االأًَ�صل: ... املغار. وفوقها: معًا. اأَي: املعار -بالعني املهملة -واملغار- باملعجمة -.
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]الوافر[  :
)((

ِة مَّ ُّ
َفَحكى ما َوَجَدُه؛ وقال ذو الر

َغْيثاً ــِجــعــوَن  ــتَ ــْن يَ ــُص  ــا� ــنّ ال ــُت:  ــْع ــِم ــال�ــصَ ــعــي ِب ــِج ــتَ ــَدَح: انْ ــْي ــصَ ــ� ــُت ِل ــْل ــُق َف

ــــاٍن  َي
ً
ـــى ـــت ِ َف

ْ
ــــــر ال�صمالتـُــنـــاخـــي ِعــــْنــــَد َخ ـــِت  عـــاَر�ـــصَ ــاُء  ــب ــْك ــنَّ ال اإِذا 

َدُح: 
ْ
ي ثًا؛ فحكى ما �َصِمَع، و�صَ

ْ
َفَع »الّنا�َس« الأنَّه �صمَع ِمن يقوُل: الّنا�ُس َيْنَتجعوَن َغي

َ
َفر

ا�صم ناَقِتِه.

]الطويل[  :
)2(

وقال اآخر

تـَـْنــِكــُحــونـَـهــا ل  اهلِل  وبـَــْيـــِت  ُّ وُتْـــَلـــُبَكــَذبْــتُــْم  َ
ــا تـُــ�ـــرص ــاه ــْرن ــاَب َق ــص ــي � ــن بَ

: خرب.  وتقوُل: َبَداأُْت باحَلْمُد هلِل ربِّ العاملنَي، الأَن »احَلْمَد«: مبتداأٌ، و»اهلل« َعزَّ وَجَلَّ

َوْيه.
َ
ب
ْ
ي هذا َلْفُظ �صِ

ِه ِع�رْسون، اإِذا  نا اهلل وِنْعمَ الوكيِل َمكتوبًا؛ وراأيُت يف َف�صِّ
ُ
ب

ْ
ون: راأيُت َح�ص

ُّ
وقال الكوفي

ُه ِع�رسون، ]66)ب[ بالواو. َنَق�صَ

ُمْفرداً،  ا�صمًا  اأو   
)((

.....
َ

لي�س فاإذا........  ٌة،  ُعدَّ اهلُل[  نا 
ُ
ب

ْ
]َح�ص اهلُل  وَجَعَل  وكذلك: 

دنا، وَجَعَل الُقراآَن 
ِّ
َة �صي  ُعدَّ

ِّ
َت واأَْعَمْلَت الِفْعَل فيه، فتقوُل: جعل اهلُل اآَيَة الُكر�صي

ْ
ب َن�صَ

�صاِفعًا لُه.

اهلل  الكايف؛ وقال  وِنْعمَ  اهلُل،  ِكافينا   :
)4(

َفمعناُه الوكيل؛  وِنْعمَ  اهلُل  نا 
ُ
ب

ْ
َح�ص َتف�صرُي:  فاأَْما 

.]64 } ]االأنفال:  تعاىل: {

]الطويل[  :
)5(

ُ
قال ال�ّصاعر

))( ديوانه )/5)5)-6)5) 

)2( من �صواهد �صيبويه يف الكتاب )/207 و27) وكامل املرّبد 497/2 ودّرة الغّوا�س 92) واملر�صع 2)2 بال ن�صبة، ون�صبه يف 

. اللِّ�صان )قرن( لرجٍل اأَ�صديٍّ

))( طم�ٌس يف راأ�س ال�صفحة.

)4( ينظر اأَمايل القايل 262/2.

جرير  ديوان  وينظر  و)/4)2.  و287   ((8/2 االأَكم  وزهر   899 الالآيل  و�صمط   262/2 القايل  اأَمايل  يف  ن�صبة،  بال  البيت   )5(

!((04/2
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الَع�صا وانْ�َصقَِّت  الَهْيجاُء  كانَِت  ُمَهنَُّد))(اإذا  ٌب  َع�صْ ّحاُك  وال�صَّ َفَح�ْصبَُك 

} ]النباأ: 6)[ اأي:كاِفيًا. وقال تعاىل: {

 اهلُل. 
َّ
بي؛ اأَي: املُْقَتِدُر َعَلي

ْ
 اهلُل، اأَي: كايِفَّ اإِيّاُه اهلُل. وقيل: َح�ص

َ
ِبي

ْ
ومن ذلك قولُهم: َح�ص

]الطويل[  :
)2(

َد يُب: املُحا�صُب؛ واأَن�صَ
َ

وقيل: احل�ص

ــتَــْغــِفــرونــُه يَــ�ــصْ اهللَ  املـُــْحـــِرمـــوَن  ـــا  ــاَدع ــه ــوبُ ُذن ـــى  ـــّح ُتَ اأَْن  ـــاً  ـــوم يَ ـــَة  مِبَـــكَّ

حاَجتي ُل  اأَوَّ ــاُه  َربّ يا  ــُت:  ونــاَديْ ْيبُها]67)اأ[  َح�صِ ـــــَت  اأَنْ ــم  ث لَــْيــلــى   
َ
ــي ــْفــ�ــصِ ــنَ ِب

باأَْمِر اهلل. وقيل يف قوله تعاىل: { العامِلُ  ها: 
ُ
العامِلُ، فَح�صيب واحَل�صيُب: 

َعامِلًا؛ وقيل: حُما�صبًا؛ وقيل: الكايف.  ُمْقَتدراً؛ وقيل:  ]الن�صاء: 86[ قيل:   {

. قال اهلل تعاىل: { بُّ
َّ
} اأي: ِنْعمَ الكافُئ، وِنْعمَ الر }

} اأي: ِنْعمَ الكفيل. } ]االإ�رساء:2[ اأَي: َرّبًا؛ وقيل: {

]الطويل[  :
)((

د بن القا�صم اأن�صَدنا حممَّ

كــاأَنَّــنــي َفــِبــتُّ  اأَْروى  ــــا  اأَب ــُلَذَكــــــْرُت  ـــيـــاِت وكــي ـــــــوِر املـــا�ـــصِ ِبــــــَردِّ الأُم

ــٍة ــْرَق ــُف ــن َخــلــيــٍل ِل ــــلُّ اْجــتــِمــاٍع م ــَد الــــِفــــراِق َقــلــيــُلوُك ــع ــــذي ب ـــــلُّ ال وُك

 عليه؛ ما الأْالأَِت الُفوُر، َوَر�ْصت يف اأَماِكِنها 
ً
ّقى

َ
دنا من الكماِل ُمب

ِّ
َفجعَل اهلُل ما َمَنَح �صي

ٍد واآِلِه و�صلَّم . اأََلِة املحراِب؛ و�صّلى اهلُل على حممَّ
ْ

 َم�ص
ُ
. اآخر

)4(
الُقوُر

فع بخّط ابن العدمي. واالأَف�صل بالفتح.
َّ
ّحاك« كذا بالر ))( »وال�صّ

)2( البيتان للمجنون، يف ديوانه 69و 67.

ة 7/4)2 وبهجة املجال�س 
ّ
المان، يف تعليق من اأَمايل ابن دريد 98 والتذكرة احلمدوني

َّ
))( البيتان ومعهما ثالث ل�صقران ال�ص

بها  مّما متثل  الفخرية 28. واالأَبيات  االأَعرابي 20) والتذكرة  ابن  بيان اجلاحظ )/)8) ومراثي  ن�صبة، يف  59/2). وبال 

االإِمام علي بن اأَبي طالب عند وفاة فاطمة ر�صي اهلل عنهما، يف تعازي املدائني 70 واملربد 205 ونهاية االأَرب 67/5). 

والغريب عدم ن�صبة االأبيات يف مراثي ابن االأَعرابي، وابن عبد الرب يقول يف بهجة املجال�س: ون�صبها ابن االأَعرابي اإِىل 

المان.
ّ

�صقران ال�ص

كت اأَذنابها. والقور: اجلبال.
َّ
)4( الفور: الّظباء. والأالأت: حر
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، َق�صيدًة لُه، 
)2(

ّي
ِّ
، املََعر

ّ
�صي

ْ
 الَعب

ّ
د بن علي  بن حممَّ

ِّ
 بخطِّ البديع، علي

)((
)))- ]67)ب[ قراأُت

ِة، وهي:  
َّ
د بن عبد اهلل بن �ُصليمان، قا�صي املََعر د، عبد اهلل بن حممَّ مَيدُح ِبها اأَبا حممَّ

]الطويل[  

الّطوا�ِصِم ــاِر  ي ــدِّ ال ـــْنَ  بَ طــاِمــ�ــٍص  ــْجــِو الــهــاِتــفــاِت احَلــمــاِئــِماأَِمــــْن  بـَـكــيــَت ِبــ�ــصَ

ــهــا ــى كــاأَنَّ ـــُح حــتّ يْ ـــرِّ ــهــا ال ــْت ــِمِديــــاٌر َعــَف ــواِع ــنَّ اأَُكـــــفِّ ال ـــوٍم يف  ـــص ــا ُو� ــاي ــق بَ

ُركاَمها الثِّقاُل  ْحُب  ال�صُّ ــِذُب  ــْه تَ �صاِجِمِبها  ــِل  ــَوبْ ال هــاِطــِل  �ِصجاٍل  ِبَفْي�ِص 

ـــٍة ـــَل ــــلُّ َزيْ ـــا ُك ـــه ـــالَ الَهواِجِم))(ُمــــَزْعــــِزَعــــٌة اأَْط فاِت  العا�صِ الّراِم�صاِت  ِمَن 

على ِبها  غــاَم  ــرَّ ال ْجَن  يَْن�صِ ِهــْجــَن  ـــم)4(اإِذا  الأَراِق �ُصُلوَخ  فيها  َحَكْت  ُر�صوٍم 

دى وال�صَّ والهاُم  والبُوهاُت  البُوُم  الَهماِئِم)5(ِبها  ْوُب  �صَ ـــاَل  الأَْط با�رَصَ  اإِذا 

بــاً تـَـَطــرُّ كارى  ال�صَّ ــاِل  ــث ْم كــاأَ ــَدْحــَن  ــاِدِم�ــصَ ــق ُــت ــوى امل ــَه ــَد ال ــْه ــي َع ــن ــْرنَ ــاأَْذَك ف

ــْت لَ ــدِّ ـــواِدِج بُ ـــَه ــِد ال ــْي ــن ِغ ــــِم)6(َمـــنـــاِزُل م اِئ �ــــرصَ واأُْدٍم  اآراٍم  ــــاِء  ــــاأَْط ب

َخرائداً  
ٍّ
َطي اآل  من  ِبها  وَعْهدي  ــِم]68)اأ[  ــاِت املـَـبــا�ــصِ ــح ــصِ ِعــــذاَب الــثَّــنــايــا وا�

ــَهــْت ــفَّ ـــاٍن يف اأَكـــــاٍم تـَـ�ــصَ ــبــاِن ب ــِمَكــُقــ�ــصْ ــصِ ــوا� ــنّ ــاِح ال ي ــرِّ ــل ُذراهـــــا ُهـــبـــوٌب ل

ـــًا ـــواِط ـــاٍت َع ـــص ـــ� ـــاٍم اآِن ـــي ـــاَء ِخ ـــب ِمِظ املَعا�صِ ُعــْبــَل  ــــواِق  والأَْط وِر  ال�صُّ من 

ـــــــالإِْدلِل والـــتِّـــْيـــِه والــبَــهــا ـــْنَ ب ـــلَّ ــِمَتَ ــواِج ــنَّ ـــدوِر ال ـــبُ َفـــُهـــنَّ كـــاأَْمـــثـــاِل ال

َقــواُمــهــا الَق�صيب  مــثــَل  ـــِر واِجــــِموَمــــْهــــزوَزٍة  ــٍع غ ــاِط ــص ـــْيـــَلـــِة َخــــدٍّ � اأَ�ـــصِ

))( بغية الطلب 0)/4722.

)2( وزاد يف اخلريدة: ق�صم ال�صام 07/2): يعرف بالقطيط.

))( فوق »الهواجم«: �صح.

اب. واالأَراقم: االأَفاعي. غام: التُّ
َّ
)4( الر

قور. الهمائم: املطر. )5( البوهات: ال�صُّ

ائم: الِقَطع من االإِبل. واالأُدمة يف االإِبل: لون م�رسٌب �صواداً اأَو بيا�صًا. باء. وال�رسَّ )6( اأَطالء اآرام: �صغار الظِّ
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ُروَدٍة ــفــاَء  ــْي َه ــِح  الــَكــ�ــصْ  
ِّ
طــي ــْلــِك نــاِظــِملـَـطــيــَفــِة  رِّ يف �ــصِِ ــدُّ ــال ــٌم ك لـَـهــا َمــْبــ�ــصِ

ُفــروعــُه ْت  ـــزَّ َه الَغ�صِّ  ـــُحـــواِن  الأُْق والأَخـــــاِرِم))(اأَو  الــَعــرا  بــَن  با  ال�صَّ ْيُم  نَ�صِ

ـــى وَحـــْنـــَوٍة ـــزام ـــــا ُخ ــا َريّ ــه ـــِمكــــــاأَنَّ ل واِه ـــرَّ ـــــْوُء الــَغــمــاِم ال ــا نَ ــُره ــاِك ــب يُ

اأَتــى وقــد  النَّباِت  لِّ  خُمْ�صَ و�ــصِ  ــرَّ ال ــواِدِماأَو  ــَق ــال ب ــُه  َمــ�ــصَّ ــٌل  ــْي لَ و�ــصِ  الــرَّ على 

ُمَع�ْصِع�ٌص طــاٍم  كالبَْحِر  جى  والدُّ ــاأَْت  ــواِتِنَ ــَع ـــُر الــنُّــجــوِم ال ـــــَرْت ُزْه ــد اأَْزَه وق

نَّها كاأَ تَُلوُح  اجَلــْوزا  بَــَدِت  وقد  ــِم]68)ب[  ــاِئ غ فــــاَر  دٍم  مــن  تَــــــَرّوى  ــاٌن  ــن ــصِ �

ــْت ــَق ــلَّ ــَع ــــٍر تَ ــــــصُ ِنْ ـــا َراأْ� يّ َ ـــرُّ فاِحِمكـــــاأَنَّ ال اللَّيِل  مــَن  داٍج  يف  ــْرِب  ــَغ ال مــَن 

ــعــاً ـــُة احِلــــبِّ لِم ـــنَ ــًا َوْج ــْي ــَه ــــاأَنَّ �ــصُ ـــاِزِمك ــراٍب ُم ــِط ــصْ ـــبٍّ يف ا� وَقــْلــُب حُمِ

ُنوِمها مــن  ُزيِّـــنـَــْت  قــد  ما  ال�صَّ كـــــــاِرِمكــــاأَنَّ  الأَ َزيْـــــِن  اهلل  ــِد  ــب ع َمــنــاقــُب 

ِ ُرتْـــبَـــٌة
ْ

ــن ــاَك ــم ــصِّ ــ� ــــوَق ال ـــــرَّ لـَـــُه َف ــِماأََغ َكــراِئ �صاِمياٍت  ــوٍل  ــص اأُ� عــن  �َصَمْت 

ــًا ونــاِئــًا ــفــوُق الــنّــا�ــَص َفــ�ــصْ ــمٍّ يَ ــِمِخــ�ــصَ الــَعــوا�ــصِ َجــمــيــَع  تَْغ�صى  ــحــاِئــبُــُه  �ــصَ

ــِرٍق ــْف ُم ــِم  ــْك احُل اهلِل يف  ــِر  ــاأَْم ب ــدوٍع  ــصَ املَــظــامِلِ� ــِص  ــا� ــب ِل ــن  م الق�صايا  ــــوَه  ُوج

با�ِصماً ــاُم  الــ�ــصّ ــَح  ــبَ ــصْ اأَ� قــد  ــِمبــاإِنْــ�ــصــاِفــِه  ــبــا�ــص ِب ـــاآُم  ـــصَّ ـــ� ال ــــــولُه  لَ ــــُك  يَ وملْ 

ـــِرِه ـــِذْك ــا َجــمــيــعــاً ِب ــي نْ ــدُّ ــا والأَعـــاِجـــِمواأَْنَــــَحــــِت ال ــه ــْرِب ُع ــُه يف  ــُل ــْث ِم ــمــا  َف

َفـــَلـــولُه مل يَــُكــْن ــاً  ــان ــص ــ� ــمــاحــاً واإِْح ْهـــِر ِلــْلــَعــلــيــاِء ُرْكــــٌن ِبــقــاِئــِم�ــصَ َمـــدى الـــدَّ

َقبيلًة تَنُوُخ  ــْوًل  َط اْفتََخَرْت  ِبــِه  ))(]69)اأ[ 
ــٍد وحــــاِتِ ــَزي ِب  

ٌّ
َطـــي ــَرْت  ــَخ ــتَ اْف كما 

ٍب ــــرِّ جُمَ ــــزاُم  ــــِت واْع َكـــْهـــٍل  َراأُْي  ـــُه  ـــاٍر وَعـــْطـــَفـــُة راِحــــِمل ـــبّ ـــَوُة َج ـــْط ـــصَ و�

ــدى ــنَّ ال ـــُه  ـــتَ جُلَّ اأَنَّ  اإِلّ  ــُر  ــْح ــبَ ال ـــِمُهـــَو  ـــواِئ ـــوُب احَل ـــل ِبــنــاِئــِلــِه تُـــــْروى ُق

))( العرا: الّنواحي. واالأَخارم: اأَطراف اجلبال.

.
ّ
)2( زيد اخليل، وحامت الطائي
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ُم�َصْع�َصٍع ــوٍر  ــنُ ِب ــْزهــو  يَ َوْجــِهــِه  ــْفــِح �ــصــاِرِمنـَــدى  ـــاِء يف �ــصَ ــنــاُه ِكــَمــْثــِل امل �ــصَ

ــِه ــاِم ــ�ــصِ ــت ــــــْدواُه ِبـــــــاأَْرِي ابْ ــُع َج ــابُ ــت تَ
ــاً ِلــ�ــصــاِئــِم))( ــيّ ــب تـَــتـــابـُــُع اأَبْـــــــراٍق َح

النَّدى يـَـرى  قد  الــذي  القا�صي  يُّها 
اأَ َ املـَــغـــاِنِاأل  ْ

ــــر ـــراِم الـــُغـــرِّ َخ ـــِك ِطـــبـــاَع ال

َمعاً َــعــايل واحِلــجــا والــنُّــهــى  امل ــَت  ــَويْ ــِمَح ــاِئ ـــٌظ ِمـــْثـــُل ن ـــوَق ــهــا ُم ــْن َُك َع ْ
ــــــر وَغ

َمْبَلغاً ــَك  ــْدِح َ مِل اأُْدِرْك  مل  ُل  الَف�صْ ــَك  نــاِظــِملَ ُكـــلِّ  عــن  فـــاَق  نَْظمي  اأَنَّ  على 

َمْنَظراً اأَبَْهَج  ُكْنَت  �َصْم�ٌص،  ُقْلُت:  ـــّداُح اخُلــطــوِب الــَعــظــاِئــِمفــاإِْن  ـــَف ـــــَت َف واأَنْ

ــًة ــلََّ حَمَ اأَْعــلــى  ُكــْنــَت  ـــْدٌر،  بَ ــُت:  ــْل ُق ــِمواإِْن  دعــاِئ  ِ
ْ

ِبــَغــر ــْت  ــاَم ق ما  ال�صَّ ـــــَت  واأَنْ

ـــواِرداً َم اأَْحــلــى  ُكــْنــَت  مَيٌّ،  ُقــْلــُت:  ـــوامِلِواإِْن  ـــَع ـــل ـــاأٌ ِل ـــَج ـــْل ـــاٌل َم ـــم واأَنْــــــــَت ِث

َق�صيدًة ِمنِّي  رِّ  الدُّ َكِعْقِد  َفُخْذها  َـــكـــاِرِم]69)ب[  ــــوَق نـَــْحـــِر امل ـــــَك ِعـــْقـــٌد َف لأَنَّ

ــنــاِئــٍل ــِر ِذْكـــــراً مل يَــنَــْلــهــا ِب ــْع ــن الــ�ــصِّ اخَل�صاِرِمم ال�ّصاِلِفْنَ  ــْوُت  َم النَّْق�ِص  مَن 

ِبــفــاِر�ــٍص ــاَد  ــي اجِل ــْجــري  يُ ــن  َم ُكــلُّ  ُمــ�ــصــاِدِمَفما  الــَقــريــ�ــصِ  يف  كِمْثلي   
ٍّ
ــي ــِم َك

ُه ــاَم َحـــدُّ ــه ــُق ال ــِل ــْف يَ ــٍب  ــلُّ َعــ�ــصْ اِجِم))(ول ك ال�صَّ ِكــراِم  من  ِطــْرٍف  كــلُّ  ول 

ِمْثَلُه نَّ  اأَ يُــرى  ل  ِعــزٍّ  ــَف  ــْل ِح ــ�ــْص  ــامِلِوِع ــِم ح ــْل يـَـــراُه اْمــــُروؤٌ مــا عــا�ــَص يف ُح

د بن عبد اهلل، ُيَهنُِّئُه مِبَولوٍد؛ َنَقْلُتها  4))- ولُه اأي�صًا، اإىل ابِن املَمدوح، القا�صي اأَبي املَْجد، حممَّ

د بن �ُصليمان، َحفيد املمدوِح:    �رْس، �صاكر بن عبد اهلل بن حممَّ
ُ
من خطِّ اأَبي الي

]املتدارك[  

َفــــوا ـــوا ِبـــــفـــــوؤاِدَك وانْــــ�ــــرصَ ـــُق ـــِل َوَقـــفـــواَع ـــا  ْكــــِب وم الــــرَّ َوا يف  ــــــرصَ و�

ـــُم ـــِه ـــِن ـــْي ـــبَ ــــُفبـــــانُـــــوا وَظـــــِلـــــْلـــــَت ِل نَ ــــدَّ ــــــَك ال َّ ِب ــــــــــرصَ ـــــفـــــاً واأَ� َدِن

ـــاً ـــف ـــصَ ْن تَــْقــ�ــصــي اأَ� ـــــــاأَ ــــُفَفـــيَـــِحـــقُّ ب ــــوَل َعـــلـــيـــَك لَــــُهــــْم اأَ�ــــصَ ــــط ويَ

))( �صام الربق: نظر اإِليه اأَين يق�صد، واأَين ميطر.

وال من اخليل. الجم: الطِّ
َّ

)2( ال�ص
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ـــُفَظــــَعــــنــــوا لَـــــْيـــــًا يَـــــْهـــــدي ِبـــِهـــُم ـــِك ـــــوًى يَ ـــــنَ ـــــــــــراُق َحــــيــــاً ِل اإِبْ

داو ــي  ــن بَ نـَـــــواِل  وِق 
ُ

ــــــرب َك ـــُف]70)اأ[  ـــِط ـــتَ ـــْخ تَ ـــــامَلِ  ـــــع ال ُعـــــيـــــوَن  َد 

ـــهـــْم ــــيــــاِء ِب ــُفَقــــــــوٌم ُرتَـــــــــُب الــــَعــــْل ــَل ــَك ــا ال ــه ــْن ــى َع ــص ــ� �ـــصـــاَءْت وَم

ــــــــرا ــــــُم الأَْف ـــــــــــاُد ُه ــــــــُم الأَجْم ــفــواَوُه ُو�ــصِ اإِذا  الــَفــ�ــصــِل  ــِف  ِبــَو�ــصْ ُد 

ــــــــى لـَـــُهــــُم ـــــــــاإِذا املـَــــــولُـــــــوُد اأَت ــُحــُفف ــــِه �ــصُ ـــِم ب ـــْل ـــِع ـــْل ْت ِل َ
نُـــــ�ـــــرصِ

ــــَرحــــاً ــــا َف ــــي نْ ــــدُّ ـــَمـــِت ال ـــ�ـــصُ الـــُقـــُطـــُفوتَـــبَـــ�ـــصَّ ـــْي ـــِب ــــِت ال ََّف ــــرصَ ــــ� وتَ

ـــــــــــــــاُم بـــِه َِت الأَْق ــــــرصَ ــــــا� ــــــب ــــُفوتَ ــــنُ اجُل ل   ُ ِّ
ـــــر ـــــنَّ ال ــــــْدُل  ــــــَع وال

ــــو َــــولُ ـــــِد امل ـــــْج َ ـــــــا امل ــــاَك اأَب ــــن ــــَه َُفَف الــــ�ــــرصَّ ـــــِه  ِب  َّ و�ــــــرصُ ْرَت  ِ ــــــــرصُ � ُد 

ــــــــداً ــــــــــــداً َرِغ بَ
ــــَت بــــــِه اأَ ــــْع ــــتِّ ـــُفُم ـــنَ ـــتَ ـــْك ـــِة يُ ـــَط ـــْب ـــِغ ـــال ـــاً ب ـــ�ـــص ـــْي َع

ـــبـــا ـــْق ــــــِه ُع ــــــَوِت ــــــاْخ ــــي ِب ــــائ ــــن َُفوَه َ
ــــرت ــــْغ يُ ـــمـــاِحـــَك  �ـــصَ ـــُر  ـــْح ـــبَ َف َك 

د بن �ُصليمان:   د، عبد اهلل بن حممَّ ِه، يف اأَبي حممَّ 5))- وقراأُت بخطِّ الّناظر املََعرّي، لنف�صِ

]اخلفيف[  

ــاُد ــع ــصُ ِ ُجــــــْرٍم �
ْ

ــــر ــــَغ ـــي ِب ـــن ـــَجـــَرتْ ــاُدَه ــه ــصُ ـــلـــي � ـــْي ـــهـــاري ِفــــْكــــٌر ولَ ـــن َف

بَيا�ٌص ــواَد  الــ�ــصّ خــالَــَط  واإِذا  ــعــاُد]70)ب[  ــِب ــبِّ ال ــِح ــُم ــْل ــَل ِل خـــالـَــَط الــَو�ــصْ

ـــ ْم ــلــدَّ ـــُن ِل ْطـــَلـــَق اجَلـــْف بْـــَعـــَدتْـــنـــي فـــاأَ
ـــفـــاُداأَ �ـــصْ ُه الإِ ــــــــزَّ اً اأَع

ْ
ـــــر ـــــصِ ــــِع اأَ� ـ

ْيـ ال�صَّ ــع  م ــــراُد  يُ ــوى  ــَه ال ــي  ــنِّ َظ يـُـــــراُدكـــاَن  مــــا  اأَنَّـــــــــُه  اأَْدِر  ومل  ــــــِب 

ـــديـــاً ـــــراِم َق ـــــَغ ــــَن ال ــاُدقـــد بَـــَلـــْغـــنـــا م ــف ــتَ ــصْ ــ� ــــــــُرُه يُ ـــا ِذْك وَحـــديْـــثـــاً م

ـــِطـــراراً ــاِب ا�ـــصْ ــب ــصَّ ــ� ــل اْجـــِتـــهـــاُدَوَوَهـــْبـــنـــاُه ِل ـــراِد  ـــُم ـــل ول اْخـــِتـــيـــاراً  ل 

ـــ احُلــْب اإىِل  ــ�ــصــي  َيْ ــْيــِخ  بــالــ�ــصَّ ــٌح  ــْي ــِب ــــاُدوَق ــــْرت ــــاِرٍخ يَ ــــص ــــــداِم � ْق ــــــاأَ ــــِب ِب ـ
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(((

الــتّــ�ــصــابــي ـــُد  ـــري يُ ــــاَن ل  ـــَمـــْن ك ـــِل ــتَــفــاُدَف ــــٌد تُــ�ــصْ ــــوائ ، َف ــــــمٌّ ـــــــَو ِه َوْه

ــمــا ــْي ــَل �ــصُ اآُل  ـــطـــاِء  ـــَع ال ِبـــحـــاِر  الـــــــــُوّراُديف  ـــا  ـــه ـــبُّ ـــِغ تُ مــــا  ـــي  ـــت ال َن 

َداوٍج ـــــطـــــوُب  واخُل ـــمـــاُداملـَــ�ـــصـــابـــيـــُح  ــــــــــُوروُد ِث ـــُح وال ـــامـــي واملـَــ�ـــص

ــا ــق ـــــٍد ال ــــــــو حُمَـــــمَّ ــــــْم اأَب ــــــاُه يُــكــاُدوُع ــا  م َعـــْزِمـــِه  ــْدُق  ـــذي �ــصَ ال �صي 

ــــ ْم الأَ ــــــُد  والأَْوَح النَّفي�ُص  ئــيــ�ــُص  وؤوُف اجَلـــــواُدالــرَّ ــــُن الـــــــرَّ يِّ ــــدَّ ــــُد وال َج

ــــاٌر َوَوق ــٌة  ــبَ ــْي َه ــِه  ــْي ــنَ ــْي َع ــــُظ  حَلْ ــــاُد])7)اأ[   وَر�ــــص
ً
ـــــِه نُـــهـــى ـــــِل وُخـــطـــا ِرْج

ـــــٌح ـــعـــوٌد َوُنْ ـــْعـــِيـــِه �ـــصُ ـــى �ـــصَ ـــص ــــداُدوِر� ــــــدًى و�ــــصَ ــــــدى َراأِْيـــــــــِه ُه وَم

ـــِل والـــوا ـــصْ ــن الأَ� ــا م ــُع ــِمــدُّ ال ــتَ ــ�ــصْ ْمــــــــــداُديَ ُف الأَ َّ َ
ـــــرص ـــــ� ــــُه تَ ــــْن ِبــــــُل ِم

ــبــيــٌه نَ يـُــ�ـــصـــاُب  ل  اإِْذ  ــٌل  ــي ــط ــتَ ــصْ ــ� الأَْجـــــــــواُدُم ـــــرى  تُ ل  اإِْذ  وكــــــرميٌ 

ـــخـــاٍر َف ـــــْوِم  ـــــيَ ِل ُدعـــــي  مـــا  ـــوُه وحـــادواواإِذا  م ـــدَّ َق ــِل  ــ�ــصْ ــَف ــي ال ــن بَ يف 

ــٍل َفــ�ــصْ ِْح  �ــــرصَ اإىِل  حــاَجــٍة  ذي   ُ ْ
ــــر واأَعــــــادواَغ اأَبْــــــــَدوؤوا  الـــَقـــْوُم  واإِِن 

ــصٍ ــْر� ــِفــِه ُكـــلَّ ِح ــلٌّ يف َو�ــصْ ــِق ــتَ ــ�ــصْ ــــاُدُم ــــم الإِح ِذْكـــــــــِرِه  يف   ٌ
ْ

ــــر ويـَـــ�ــــصِ

ــا با ــِر م ــْم ــَغ ـــــوِدِه ال ــن ُج ـــاين م ــد َع ـــــوداُدق ال ــِه  ــي ــل ع ـــي  ـــنِّ ِم ــــري  ــــَدْه ِل َن 

ـــــنـــــاًءً ــــايل ِب ــــي ــــلَّ ــــــُت ِل ــــــْل ــــــمَّ ــاُدوَتَ ــِب ــي ال ــن ــَوتْ ــا َح ــاً َحـــْيـــُث م ــن َحــ�ــصَ

]الب�صيط[  :
)(( ...... ..... -((6

ــُرهــا ــِف ــْغ يَ اهللَ  ـــــاإِنَّ  ف نــــوِب  الــــذُّ ــــلُّ  ـــــاُن))(ُك واإِْي اإِْخـــا�ـــصٌ  املـَـــْرَء  ــيَّــَع  �ــصَ اإِْن 

هـــا يـَــْجـــرُبُ اهللَ  ــــــاإِنَّ  ف  ٍ
ْ

ـــرص ـــ� َك اُنوكـــــلُّ 
ْ

ـــِن ُجــــرب ي ـــدِّ ِ َقــنــاة ال ـــا ِلــَكــ�ــرصْ وم

ائعة، ومطلعها:
ّ
ة الر

َّ
 فارٌغ. والبيتان الأَبي الفتح الب�صتي، من ق�صيدته النُّوني

ٌ
 ))( مكان التقدمي قبل البيتني �صطر

ُنق�صاُن ُدنـــيـــاُه  يف  ـــــْرِء  املَ ُخــ�ــرسانزيــــادة  اخلـــرِي  ــحــه غــري حم�س  وِرب

ديوان الب�صتي 57)-60) ونرث النظم 48)-52).  

ححت يف الهام�س بخطٍّ خمتلٍف. يف االأَ�صل:... فاإِّنا اهلل يغفرها! و�صُ
 
)2(
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((2

؛ 
ّ
اجَلواليقي  ِ اخَل�رسِ بن  َموهوب  من�صور،  اأَبي  االإِماِم  يِخ  ال�صَّ خطِّ  من  نقلُت  ])7)ب[   -((7

يُخ االإِماُم اأَبو َزكريّا - َيعني الّتربيزّي  ن�صَدنا ال�صَّ ْمِن الِكْنّدي: اأَ
ُ
ُخنا اأَبو الي

ْ
واأَنباأَناُه عنه �َصي

يُخ  ، قال: اأَن�صَدنا ال�صَّ
ّ
حمن الثََّقفي

َّ
، احل�صن بن عبد الر

ّ
- قال: اأَن�صَدنا احلكيُم اأَبو علي

   :
)((

ِه  لنف�صِ
ُّ
د بن[ اإِ�صماعيل الثَّعالبي اأَبو من�صور، عبُد املَِلِك بن ]حممَّ

الكامل[ ]جمزوء   

الأََدْب ــــَفــــُعــــُه  يَــــْن ــــــاَن  ك ــــــْن  تـَـــــْبَم ويُـــــِحـــــلُّـــــُه اأَعــــــلــــــى الــــــرُّ

ــا ــــِه م ــــي ــــل ُت َع ْ
ـــــــرصِ ـــــــ� ـــد َخ ـــق ـــل واأَْبف اأُمٍّ  ـــــن  م ـــــــــــــــُت  ثْ ُورِّ

ـــو ـــــْت تـَــ�ـــصْ ــــْيــــَعــــٍة كـــــانَ ــــم �ــــصَ ـــْبك ـــَل ـــطَّ ال ُذلِّ  عــــن  ـــــَه  ـــــَوْج ال ُن 

ـــا ـــي ـــِق ال يف  ل  ـــــا  ـــــه ـــــتُ ـــــْف ـــــَل ـــْباأَتْ ـــنَ ـــِع ال ِبــــْنــــِت  ــــــوى  َه ول  ِن 

واحَلــــــــوا احَلــــــــواِئــــــــِج  يف  ـــــَوْببَــــــــْل  والـــــنُّ والـــــَعـــــوار�ـــــصِ  ِدِث 

ــــهــــا ــــتُ ــــْع ــــــــا ِب ّ ـــــــُت مل ـــــــْل ــــــم ُق الـــُكـــَرْبك  ِ
ْ

ـــــــرص اأَ� يف  ـــْلـــُت  َحـــ�ـــصَ و 

ـــــــْت َدجــــاَجــــتُــــنــــا الـــتـــي ـــــــبَ ــــْبَذَه َه ــــذَّ ـــا ال ـــن ـــ�ـــصُ لَ ـــْي ـــِب ــــْت تَ كــــانَ

   : ِ)((
ه ، لنف�صِ

)2(
ٍل

ْ
ب ِه: واأَن�صَدنا - َيعني الّترْبيزّي - قال: اأَن�صَدنيِه ابُن �صِ 8))- ومن خطِّ

]الكامل[  

ــٍم ــاِئ ــم ـــوُد َح ـــصُ ــــاَذْنُ � ــــب ــــا ال ــِروكــــاأَنَّ ــِك ــْب ُ بــيــِع امل ـــُم الــرَّ اأَْوكــــاُرهــــا ِخـــيَ

ماً �ِصْم�صِ ــُد  ــْرَج بَ ــزَّ ال َمناِقُرها  ِلََقَطْت 
َ

ــرب ــْن ــن َع ــًا م ــصِ ــوا� ــُه َح ــْت ــوَدَع ــْت ــصْ ــا� ف

ٍل -:  
ْ
ب ِه - َيعني ابـَن �صِ ِه: واأَن�صَدنا لنف�صِ 9))- ]72)اأ[ قـال ابُن اجَلواليقي: ونقلُت من خطِّ

]الب�صيط[  

))( ديوان الثعالبي 0) وثمار القلوب 2/)72.

، ابن ال�ّصبل، ال�ّصاعر احلكيم البغدادّي؛ تويف �صنة )47هـ. الوايف بالوفيات )/)) 
ّ
د بن احل�صني بن عبد اهلل، اأَبو علي  )2( حممَّ

وفوات الوفيات )/40).

 ))( البيتان بال ن�صبة، يف غرائب التنبيهات 25) ونهاية االأرب ))/45 والك�صف والتنبيه 90).
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(((

ــُم ــُه ــنَ ــْي ــبَ ٍ َف
ْ

َد الــنّــا�ــُص مــن َخــــر ُبجَتَــــــرَّ ِ ُمـــْغـــرَتِ
ْ

ــــر ــا ِلْغــــــرِتاِب اخَل ــن ــُح ــِديْ َم

ْت َعَر�صَ ـــٌد  واِح ِمــْنــُهــْم  نَــدَّ  اإِذا  يََهُبحتّى  مــا  تَْنغي�ِص  يف  ــوِء  الــ�ــصُّ و�ــصــاِئــُط 

ـــاُدِدِه ـــ�ـــص نَُبكــــاجَلــــْوَزِهــــرِّ تَـــــراُه مـــن تَ الذَّ اأَنَْح�َص  منُه  اأْ�ــُص  الــرَّ اأَ�ْصَعَد  اإِْن 

 
ّ
ي  بن اأَحمد بن مكِّ

ّ
ِه: واأَن�صَدنا، قال: اأَن�صَدن القا�صي اأَبو الَعالء، َبدُر بن علي 40)- ومن خطِّ

]الكامل[  :
)((

�صيدّي
َّ
، قال: اأَن�صَدنا القا�صي الر

ّ
مي�صيني

ْ
الَقر

�ـــصـــاِرِق خَمــــاَفــــُة  لــــُه  ـــريـــَب  ـــَغ ال ــــِقاإِنَّ  ــــــُة واِم وُخـــ�ـــصـــوُع َمــــْديــــوٍن وِذلَّ

ـــــــاَدُه ـــــُه وِب ـــــَل ـــــَر اأَْه ـــــَذكَّ ــــــاإذا تَ ٍ خـــاِفـــِقف
ْ

َفــــــُفــــــوؤاُدُه كــجــنــاِح َطــــــر

د االأَ�ْصَود  يُخ اأَبو اإِ�صحاق، قال: اأَن�صَدنا اأَبو حممَّ ِه: واأَن�صَدنا، قال: اأَن�صَدنا ال�صَّ )4)- ومن خطِّ

]الب�صيط[  :
)2(

هم اللَُّغوّي، لبع�صِ

ــــُن يل ــــَزيِّ ـــــــٍر يُ ـــــــوُذ بــــاهلِل مـــن اأَْم ــاِراأَع ــنّ ال ــن  َم ـــْدين  يُ اأَو  َِة  ْ
ــر ــ�ــصِ ــَع ال ــْتــَم  �ــصَ

ــِرِه ــوؤَخَّ ــو مــن ُم ــب ــــُل الــبَــْيــَت اأَْح اأَْظــفــاريل اأَْدُخ ــمِّ  ــَع ال ـــِن  اب ُ يف  ِّ
ـــرص ـــ� اأََُك ول 

ــا ــه ــبُ اأُراِق اأَبْــ�ــصــاراً  اهللُ  ــُجــِب  ــْح يَ ال�ّصارياإِْن  املـُــْدِلـــِج  ــَل  ــْع ِف اهلل  يـَــرى  فقد 

َمْنِزلُُه النّاِر  يف  الذي   
َّ
ِقي ال�صَّ اإِنَّ  الــنّــاِر])7)ب[  مــن  يَْنجو  الـــذي  ـــْوُز  َف والـــَفـــْوُز 

مل[
ّ
الر ]جمزوء   :

)((
ِه  لنف�صِ

ُّ
ِه: واأَن�صَدنا، قال: اأَن�صَدنا التَّنوخي )4)- ومن خطِّ

ـــا ـــه ـــي ـــن ـــِق ـــصْ ـــا� ــــــــــاٍم ف ــــــــــــا ظ ـــــبـــــاِلاأَن ــــــُف اْخـــــِت ــــــْل ـــــــي ِح ـــــــن اإَنَّ

ـــا ـــــــَة كـــالـــ�ـــصّ ـــــــَل ــــــــرى ِدْج ـــــا تَ لِلم ـــــــــــدَّ ــــــــــــــــــاَل ال ـــــــــِب اأَْذي ِح

وح 758/2.
ُّ
))( البيتان بال ن�صبة يف َروح الر

، يف كامل املرّبد )/6)). ويف زيادات اأَبي احل�صن االأَخف�س )/8)): الأَحد ابني حبناء، اأح�صبه 
ّ
)2( االأَبيات البن حبناء الّتميمي

�صخراً. وبال ن�صبة، يف اأَمايل املرت�صى )/78).

ّ التَّنوخي، موؤلف النًَّ�صوار[: 
ن بن علي

ّ
، املح�ص

ّ
))( االأَبيات )-4 يف ن�صوار املحا�رسة )/92. وقال القا�صي التَّنوخي ]اأَبو علي

فاالأَبيات  لنف�صه«. وعليه  قّنا�س اجلوهرّي  بابن  املعروف  البغدادّي،  الّطائي  اهلل  ُعبيد  بن  اأَبو جعفر، طلحة  »اأَن�صَدن 

لي�صت للتنوخي، كما ُذكر اأَعاله!
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((4

ــــوٍر ــــص ــــ� ــــُق َ تُـــــــْزهـــــــى ِب
ـــــــمـــــــاِلوهـــــــــي ــــــــــــــٍن و�ـــــــصِ عـــــــــن َي

ــــــــْد َ ـــــى امل ـــــك ــــــد َح ــــــــــــــاٍء ق ـــــــــــزاِلومِب َغ َظــــــــْهــــــــَر  ـــــــــــِه  ِب ُد 

ْ
ــــــ ـــقـــي ال ــــــــاَت يَـــ�ـــصْ ـــــــــــدمٍي ب لِلونَ ـــــــــــزُّ ـــــَر بـــــــاملـــــــاِء ال ـــــْم ـــــَخ ـ

ــــاً ــــص ــــرو� ــــا َع ــــوه ــــل ــــْج جــــــاِلبــــــــاَت يَ ــــــُل الــــــرِّ ـــــا َعــــــْق ـــــُره ـــــْه َم

، قال: اأَن�صَدنا 
ّ
د، احل�صن بن علي ، اأَبو حممَّ ه: واأَن�صَدنا، قال: اأَن�صَدنا اجَلوهريُّ )4)- ومن خطِّ

]جمزوء الرجز[ ِه:  ، لنف�صِ
)((

ابُن معروٍف

اإِْذ ْغــــــوِث  ُ
ِلــــــْلــــــرب ـــــُت  ـــــْل ُق ــــد  ـــــَلـــــِمق الـــــظُّ يف  ــــــــــاَوَرين  ــــــــــص �

ـــــراً ـــــاِه ــــــي �ـــــص ــــــنِّ ــــــــُظ ِم ــــــــوِق ــــــــِم:يُ ــــــــنَ تَ ملْ  ــــــــُه  ــــــــونُ ــــــــف ُج

ــٍق ــصِ ــا� ع ـــن  م تـَــْبـــتـَــغـــي  ـــا  م ــــَقــــِم])7)اأ[  ــــــــــوُل الــــ�ــــصَّ ــــــــــــــراُه ط بَ

ــــــُه؟ ُ َب ــــــرصْ ــــــ� ـــــــــي تَ ــــُق َدمـــــيتـَــــْبـــــغـــــي َدم ــــ�ــــصْ ــــِع َِب ال ــــــــــرصَ قـــــد �

ِه، ِبراأ�ِس  ، لنف�صِ
)2(

د بن اإ�صماعيل، الكاتُب االأَ�رسيفُّ االأَ�صوُد ين، حممَّ ي الدِّ فُّ 44)- اأَن�صَدن �صَ

]ال�رسيع[  :
)((

َعني

ـــاْح ـــن ـــِه ُج ـــلـــي ـــصَ َع ـــ� ـــْي ــــُه لَ ــــتُ ــــَديْ ــــاْحَف املِ ــــلِّ  ُك َطــــــْوَر  تـَـــَعــــّدى  واإِْن 

ـــاْحَدمـــــي لَـــــُه ِحـــــلٌّ وِعـــْر�ـــصـــي مِلَــــْن ـــب ُم ـــِه  ـــي ف ـــــِذُل  ـــــْع يَ اأَو  ــــوُم  ــــل يَ

ــُه ــَم ــْك ــوى ُح ــه ِع ال ْ َ
يـــاْحاأََطـــْعـــُت يف �ـــــرص ــِب لأَْمــــــِر الـــرِّ ــْح ــصُّ ــ� ــِة ال ــاَع ــط ك

ـــــُه الأَحْلـــــــــــــــاِظ لـــِكـــنَّـــهـــا اجِلـــــراْحُمـــــَفـــــقَّ ِكـــتـــاِب  يف  اإِلّ  تَـــْقـــَر  مل 

ــْق ــِف ــبــا مل يُ ــن َخــْمــِر الــ�ــصِّ ــراُن م ــْك ــصَ راْح� ــِه  ــي ف وَجـــنـــى  ــحــو  ــ�ــصْ يَ وكـــيـــَف 

هبي 6)/426. ))( عبيد اهلل بن اأَحمد بن معروف، القا�صي النَّبيل؛ تويف �صنة )8)هـ. تاريخ بغداد 2)/)9 و�صري الذَّ

ل، جيد  �صُّ التَّ  االأَ�صود؛ كان ح�صن 
ّ
في بال�صَّ اأَبو عبد اهلل، املعروف   ،

ّ
اليمني اإٍِ�صماعيل بن حممود، احلمريي،  د بن  )2( حممَّ

ّقة �صنة 622هـ. )م�صادر التخريج(.
َّ
النَّظم؛ تويف بالر

الوايف  يف   4،2،( واالأَبيات   .24(/6 اجلمان  وقالئد  حلب،  تاريخ  عن   (7(-(70 دون  املحمَّ يف  بتمامها،  الق�صيدة   )((  

بالوفيات 220/2.
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((5

ــبــا اَر َهـــــواُه الــ�ــصَّ
ْ

ـــــــــُت اأَ�ـــــــرص ــاً وفـــاْحاأَْوَدْع ــب ــْي و�ـــصُ ِط ـــرَّ ــْنــهــا ال فــاهــتــزَّ ِم

يف تــــاَه  اأَم  فــيــِه  ــي  ــل ــْي لَ طــــاَل  ــبــاْحهــــْل  ــاُء الــ�ــصَّ ــي ــِه �ــص ــْي ــْدَغ ــصُ ـــاِل � �ـــصَ

نَْرِج�ٌص اأَْجــفــانـُـهــا  ــًة  ــصَ َرْو� يــا  ــــــاْح])7)ب[  اأَق ــــوهــــا  َوف َوْرٌد  هــــا  وَخــــدُّ

غـــايـَــٍة اإِىل  ـــُن  ـــصْ ـــ� احُل ــــَك  ــــَل ــــصَ ــــــرِتاْحاأَْو� والإْق ــِل  ــي ــاأْم ــتَّ ال عــلــى  َزاَدْت 

، �صاِعِر املَِلِك  يِّ ِه، يف ابِن النَّبيِه امِل�رسْ ، لنف�صِ
ُّ
طي ين، ابُن الَعّطار الوا�صِ 45)- اأَن�صَدن تاُج الدِّ

ُه امللُك االأَ�رسُف، 
َ
َ عنَد امللِك االأَ�رسِف بعَد َمْوِت ابِن النَّبيِه، َفذكر ، وكان َح�رسَ

)((
االأَ�رسِف

]اخلفيف[ وبكى؛ فقال فيه َبديهًا: 

ـــايل َـــع امل اإِنَّ  ـــــاِن  م ـــــزَّ ال ـــعـــراَء  ــِه�ـــصُ ــْي ــِب ـــــِن نَ ــى ابْ ــي عــل ــك ــْب واملَـــعـــاين تَ

ـ الَْف�صْ َم  ِ
ُ

واْخــــرت الَقري�ِص  ُروُح  ــاَت  ــِهم ــي ــب ــصْ ــ� ــتَ وال ـــِع  ـــدي ـــبَ ال َوَربُّ  ــــُل  ـ

مو�صى اآيَــــــَة  ـــاِد  ـــص ـــ� الإنْ يـــوم  ــــاَن  الـــتِّـــْيـــِهك بَــــْعــــِدِه يف  ـــن  م ـــقـــوايف  ـــال ف

منه،  فاأََخَذْتها   ، دراِهمَ اأِربعِة  �صوى  معُه  يكْن  ومل  الفوا�صِد،  بع�ِس  على  رجٌل  دخَل   -(46

َيدُخُل  ما  راِهِم  الدَّ من  عليِه  دَّ  ُ
َتر اأَْن  �صاأََلها  حاَجَتُه،  َق�صى  فلّما  ها؛  َنْف�صِ من  واأَْمَكَنْتُه 

حتَت  فاأَخَذُه  ٍن، 
َ

َح�ص ]74)اأ[   
ً
ِمْقلى اإىل   

َ
وَنَظر الّداِر،  من  فخرَج  َتفعْل.  فلم  احَلّماَم،  بِه 

ُت منَك، واأَخذُت َدراَهِمَك، ومل 
ْ
 �َصِخر

َ
ثياِبِه وم�صى. ف�صاَحِت املراأَُة: يا اأحمُق، األي�س

َّن ِفْعُلَك �َصيئًا؟ فاْلَتَفَت اإليها وقال لها: حنَي َتْقلنَي َتْدريَن. ف�صاَرْت َمَثاًل. َي�رسُ

بن  اأحمد  بن  اأَحمد  بن  اأَحمد  بن  اهلل  عبد  د،  حممَّ اأَبي  اأَ�صحاِب  بع�ِس  بخطِّ  قراأُت   -(47

   :
)((

عرِه، قاَلُه ُلْغزاً يف الكتاِب ِه، من �صِ َخُه من خطِّ
َ

 مّما ذكر اأَنَّه َن�ص
)2(

اخل�ّصاب

[ وكان كثري الكذب؛ وهذه االأَبيات 
ّ
))( يف هام�س االأ�صل، بخطِّ ابن العدمي: »كذب هذا املذكور ]ابن العّطار الوا�صطي

د بن   املنقو�صي«. واالأَبيات للمنقو�صي فعاًل، يف قالئد اجلمان 08/6). وهو حممَّ
ّ
َبعي

َّ
د بن جعفر الر الأَبي اخلطاب، حممَّ

ة، من قرى النِّيل؛ له طبٌع ُمواٍت يف ال�صعر، �صالح االأَدب والنَّظم؛ تويف 
َّ
جعفر بن احل�صني، من قرية ت�صّمى املنقو�صي

ّقة، �صنة 622هـ.قالئد اجلمان 06/6).
َّ
بالر

 )2( كان اأَعلم اأَهل زمانه بالنَّحو، وكانت له معرفة باحلديث والتَّف�صري واللُّغة وغريها من العلوم؛ قراأ عليه الّنا�س وانتفعوا 

به، تويف �صنة 567هـ. )م�صادر التخريج(.

بيثي 29/2) وذيل طبقات احلنابلة 256/2 ووفيات  واة 2/)0) وتاريخ ابن الدُّ
ُّ
 ))( البيتان له يف معجم االأُدباء 496/4) واإِنباه الر
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((6

]الطويل[  

بــاِئــٍح  ُ ْ
ـــــر َغ ــُه  ــنَّ ــك ل ــــــــٍه  اأَْوُج ُمــْظــِهــُروذي   ِّ ــ�ــرصِّ ــِل ل  

ْ
ــن ــَه ــَوْج ال ٍّ وذو 

ــرصِ ــ� ِب

ــِه ــِه َوْج اُر 
ْ

اأَ�ـــــرص اِر 
ْ

بـــالأَ�ـــرص تـَـْنــُظــُرتُناجيك  ــــَت  ُدْم ــا  م  ِ
ْ

ــن ــَع ــال ب َفتَ�ْصَمُعها 

   : ٍة انَك�رَسَْت يف �َصفيَنٍة، وجرى احِلرْبُ على الِقرْيِ رَبَ باُه، يف حِمْ 48)- وقال اأَي�صًا يف �صِ

]الكامل[  

ــا ــه ــَع ــْي َنِ ـــــجُّ  َتُ اإِْذ  ــا  ــه ــْي ــَل َع ــي  ــف ــْه ــاِرلَ ــق ـــقـــاِر َفــــوَق ال ـــوِن ال ـــَل ــى َك ــاك ح

ـــاً جـــاِري ِبـــِدْجـــَلـــَة  مــــاًء  َراأَْت  ٍ جـــاِرملـّـــا 
ْ

ـــِعـــَدُه ِبــــِحــــرب ـــ�ـــصْ ـــتُ ــــــاَدْت ِل ج

د بن النَّّجار، قال: قراأُت بخطِّ اأَبي عبد  ين، اأَبو عبد اهلل، حممَّ بُّ الدِّ 49)- ]74)ب[ اأَخرَبن حُمِ

.
ّ
م�صقي ْقر الدِّ د بن اأَبي ال�صَّ د بن حمزة بن حممَّ اهلل، حممَّ

رْيازّي، عنه. د بن هبة اهلل بن ال�صِّ ، حممَّ واأَخرَبنيه القا�صي اأَبو َن�رسْ

رْيازي، قال: ، ابن ال�صِّ واأَنباأَن بِه اأَبو َن�رسْ

ي، قال:
ِّ
 املََعر

ّ
ب التَّنوخي د بن عبد العزيز ابن املَُهذَّ اأَن�صَدن اأَبو ُعبيدَة، حممَّ

ة: ]الب�صيط[
َّ
ِه باملََعر ، لنف�صِ

)((
ي

ِّ
 بن اإِبراهيم بن الَعاّلّن املََعر

ُّ
اأَن�صَدن اأَبو احل�صن، علي

لَُهْم: َفُقْلُت  مَمْنُوعاً،  ْفَت  تََع�صَّ احلاميقالوا:  يَْحِمْيَكها  مــا  ــــواِرِد  َ امل ــى  ــل اأَْح

ــنــي ُيــاِطــُل بُـــْخـــٍل  ِبــــذي  بُــِلــْيــُت  مْلـــــاِماإِينِّ  ِ اإِ
ْ

ـــٍل َغـــــر ـــَو�ـــصْ ـــوُد ِب ـــُج ــا يَ ــم َف

ــي ُــن ــوؤْمِل ــيُ َف ــبــانــاً  َغــ�ــصْ الـــنَّـــوِم  يف  ْحـــامـــياأَراُه  ــِه واأَ ــي ــَظــتــي ف ــْق ــن يَ ـــــاُه م َويْ

يَْقتُُلني الـــَوْجـــِه  َمــلــيــُح  يَـــوٍم  ـــلِّ  ُك الــّرامــييف  ــاَرُة  ــص � وَقــْلــبــي  ُلوُّ  ال�صُّ ــَف  ــْي َك

االأَعيان )/)0).وبال ن�صبة، يف امل�صتطرف )/45).

اإىِل م�رس ومدح  ّي، من ال�صعراء املذكورين؛ م�صى 
ّ
اإِبراهيم بن علي، املعروف بابن العاّلّن املعر  بن 

ّ
اأَبو احل�صن، علي  )((

االأَف�صل ابن اأمري اجليو�س. اخلريدة:ق�صم ال�صام 77/2.
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((7

اهلل  �َصْعِد  احل�صن،  اأَبي  عن  ال�ّصاهد،  اهلل  هبة  بن  احُل�صني  القا�صم،  اأَبو   
)((

اأَنباأَن  -(50

بن  الوّهاب  عبد  بن  د  حممَّ بن  احُل�صني  اهلل،  عبد  اأبو  اأَن�صَدن  املُْقرئ؛  د  حممَّ ابن 
 

]املقت�صب[ ِه:  ، لنف�صِ
)2(

ّبا�س الباِرُع ]75)اأ[ الدَّ

ــــِقــــنــــا عــــا�ــــصِ ـــــــَب  ـــــــْل َق ِعـــــــــْنـــــــــَدنـــــــــا نـُــــــَقـــــــلِّـــــــبـُــــــُهاإِنَّ 

ـــــُه ـــــبُ ـــــاِت ـــــع نُ ـــــكـــــا  �ـــــصَ ـــــــُهاإِْن  بُ ـــــــذِّ ـــــــَع نُ ــــــى  ــــــك بَ اأَْو 

ــــــــُدُه ــــــــعِّ ــــــــبَ ــــــــُهَداأْبُـــــــــــــنـــــــــــــا نُ بُ ــــــــرِّ ــــــــَق والـــــــــــَهـــــــــــوى يُ

ـــــ�ـــــصَ َهـــــْجـــــُرنـــــا َعــــَجــــبــــاً ـــــْي ــــــــاُه اأَْعـــــــَجـــــــبُـــــــُهلَ ــــــــْل ِر�ــــــــص ب

الْـــــ ــــــَدَق  �ــــــصَ اإِْذ  ــــــوى  ــــــَه ـــــِه �ــــصــــاِحــــبُــــُهوال ـــــي ــــــــْزَم ف ــــــــَع ـ

ــــــــــــُه ــــــــــــَربُ ــــــاُد اأَْق ــــــع ــــــِب ــــــال والـــــــــــَعـــــــــــذاُب اأَْعـــــــــــَذبُـــــــــــُهف

)5)- اأَخرَبن اأَبو القا�صم، احُل�صني بن هبِة اهلل ال�ّصاهد؛ واأَخرَبنا عنه �صماعًا اأَبو عبد اهلل، ابن 

د ال�ّصاهد، قال: اأنا عبد املح�صن  حمن بن اأَحمد بن حممَّ
َّ
النَّّجار، عن اأَبي القا�صم، عبد الر

:
)((

ورّي، قال �رسَّ بن اإِبراهيم ال�صُّ
َ
ايا، ُمي ثني اأَبو ال�رسَّ ، حدَّ

ّ
- ال�ّصاعر - بن علي

ورّي - ُدّراَعًة له جديدًة، عند اأَبي احل�صن، ابن عيا�س،  َرَهَن عبُد املح�صن - يعني ال�صُّ

االأَبيات على  بهذه  اإِليه  فاأْنَفَذ  �َصنتني؛  ْت عنَدُه نحو 
َ
فبقي د،  اأبي حممَّ ولة  الدَّ َعنْيِ  والِد 

]اخلفيف[ ّراَعة:  ، فاأَنفَذ اإِليِه الدُّ َيَديَّ

ـــ ــْي ــاَم ــــوَرٍة َرِهـــْيـــنَـــِة ع ــــصُ ــــاأ� َ الَقوا�صي)4(َمـــــْن مِل اللَّيايل  ــرْصَهــا  اأَ� ْت  َق�صَ ـــِن 

ــهــا ــْت ــ�ــصَ ــَل ــتَ ــــــا اْخ  َعــــــْذرا واإِنَّ
َ
ــــي ــــِد املـِــْقـــرا�ـــصِوه ْهــــِر مـــن يَ ـــــَوُب الــــدَّ نُ

ــــــــواٍت ـــــْت اأََخ ـــــاَرَق ــــْت وف ــــَولَّ ــــتَ ِ َروا�ـــــصَِف
ْ

ــاٍت بـــالـــبـَــْنِ َغـــــر ــط ــاِخ ــص �

ه و�صنده يف بغية الطلب 2767/6.  ))( اخلرب بن�صِّ

 حم�صٌن، فا�صٌل، اأديٌب؛ تويف �صنة 524 هـ. بغية الطلب 2759/6 والوايف بالوفيات ))/)).
ٌ
ٌد، �صاعر  )2( مقرٌئ جموِّ

وري )/260. ))( االأَبيات يف ديوان عبد املح�صن ال�صُّ

)4( يف االأَ�صل: ومن..... وبهذا ينك�رس الوزن.
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((8

الُْفْر ُحــْرَقــُة  ِلْلِبلى  اأَ�ْصَلَمْتُهنَّ  ـــوا�ـــصِ]75)ب[  ـــــنَّ َم ـــوا وُه َقــــِة حــتّــى َقـــ�ـــصَ

ـــا َعــــَلــــْيــــِهــــنَّ ملـّــا ـــه ـــبُ ـــْل ـــا َق ـــص ـــ� ــا�ــصِوَق ــي ِع ــــِن  اب ــــِد  يَ يف  ـــزَّ  ـــِع ال َراأَِت 

ـــْط َق ـــْن  ـــُك تَ يَــــٌد مل  اأَنَّــــهــــا  ـــْت  ـــَم ـــِل ــِقــبــا�ــصَِع انْ ذاَت  املـَــْكـــُرمـــاِت  ــن  ع ُط 

اجْلــو يف  ـــَع  ـــّدراري ال اأَنَّ  يـَـــْدري  ـــَو  الأَْعــــرا�ــــصِوْه عــلــى  ــي  ــق ــْب تُ ُدروٌع  ِد 

* * *
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((9

 

]76)اأ[ اجلزُء اخلام�ص َع�رص

، من َلْفِظِه، 
ّ
د بن علي ين، ُزهري بن حممَّ َنُه هذا اجلزء من �صعر َبهاِء الدِّ مَّ - �َصمعُت ما َت�صَ

يف يوم اخلمي�س، �صاد�س �صهر رجب، من �صنة �صبٍع وَثالثني و�صّتمئة.

د بن يحيى بن  اأَبو املفاِخِر، حممَّ ين،  الدِّ حمن، واْفِتخاُر 
َّ
الر اأَحمد وعبد  اْبناي  و�صمَع 

، وجنم  اخَل�رسِ بن  يو�صف  بن  د  بن حممَّ اهلل  عبد  ين،  الدِّ و�رَسُف  َجرادة،  اأَبي  بن  د  حممَّ

ون؛ وذلك مبدينة ناُبُل�س.
ُّ
ين، عمر بن عمر بن علي بن ق�صام احَلَلبي الدِّ

ِه 
ِّ
ٍد َنِبي لِّيًا على حممَّ وكتَب عمر بن اأَحمد بن هبة اهلل بن اأَبي َجرادة، حاِمداً اهلَل، وُم�صَ

. مَ
واآلِه و�صلَّ

.
)((

ة �صاأَْلُتُه عن َموِلِدِه، فقال: يف �صنة اثنتني وثمانني ]وخم�صمئة[، مبكَّ

))( بغية الطلب 882/9).
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(2(

]76)ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

 
ّ
د بن علي ل، ُزهري بن حممَّ ين، اأََبو الَف�صْ ، العامِلُ الفا�صُل، بهاُء الدِّ  االأَجلُّ

ُ
 الوزير

)((
)5)- اأَن�صَدنا

]الطويل[ َدُه: 
ْ
، اأَداَم اهلل َتاأِْيي

)2(
، الكاتُب

ّ
املَُهلَّبي

ــْم ــَدُك ــْه ــُد َع ــْع ــبُ َ ال َّ
ــا َغــــر ــُكــُم م �ــصــاُنَوَحــقِّ  َ ـــرَّ ـــَغ تَ اأََو  حــــاٌل  حــــاَل  واإِْن 

ــذي ال ــُم  ــُك ــقِّ ــَح ِب فينا  ــَمــعــوا  تَــ�ــصْ ـــــاُنَفـــا  ــــــاٌن ِعــــْنــــَدُكــــْم وُف يـَـــقــــوُل ُف

ــِه ــاِل ــح ِب الـــَوفـــاُء  ذاَك  ـــُكـــْم  لَ ـــــَديَّ  يُ�صاُنلَ ـــــِوداُد  ال ذاَك  ــْم  ــُك لَ وِعــْنــدي 

ُكـــْم يف حَمَــلِّــُكــْم ــدي َغـــْرُ ــْن ــا َحـــلَّ ِع ــاُنوم ــك َم ــــوؤاِد  ــــُف ال ــٍب يف  ــي ــب َح ـــلِّ  ـــُك ِل

َع�صى ــُكــُم  ــاِب ــت ِع ِمــن  اأَمـــانـــاً  يل  ــوا  ــبُ َجـــنـــاُنَه يَــــِقــــرُّ  اأََو  ُجــــفــــوٌن  تَــــَقــــرُّ 

اأَنَّــنــي ـــــِدَي  َوَوْج فيُكْم  �َصَغفي  ـــــَو َهــــواُنوِمـــن  ُن مـــا اأَلْــــقــــاُه وْه اأَُهــــــــوِّ

ِمْنُكُم جــاَء  اإِْن  الِفْعِل  ُقــْبــُح  ـــَو ُدخـــاُنويَْح�ُصُن  َوْه ــوِد  ــُع ال ـــُح  ِريْ كما طـــاَب 

َمزاُرُهْم َعنِّي  �َصطَّ  َقْوماً  اهللُ  َرعى  ــوا]77)اأ[  وكــان ـــــَويِفَّ  ال ذاَك  ــم  ــُه لَ ـــُت  ـــْن وُك

َعْنُهُم ــُر  ْه ــدَّ ال عاَقها  يل  ــٍة  ــْزَم َع ـــراُنوكــْم  ـــــوِر ِح م ــ�ــصِ الأُ ــْع ــِر يف بَ ْه ــدَّ ــِل ول

نَــوى ــْرِء مــا  ــَم ــْل اأَنْــــِوي وِل ــي  ــن اأَنَّ ـــــاُنعلى  وَزم ُقــــــــْدَرٌة  ـــي  ـــوات يُ اأَْن  اإِىل 

مل[
َّ
الر ]جمزوء   :

)((
)5)- ولُه

ِمــــــْنــــــُه يَل  َمــــــِلــــــْيــــــحــــــاً  ــــــايـــــــا  اي
َ

ــــــرب َ ال ْ
ـــــــْهـــــــَرٌة بـَـــــــــــن �ـــــــصُ

ــــ ـــْع ــــي َوَجـــــــــــَرْت بَ ــــنِّ ـــــَت َع َقــــ�ــــصــــايــــاِغـــــْب واهلِل  َدَك 

ه و�صنده، يف بغية الطلب 882/9)-)88). واالأَبيات يف ديوان البهاء زهري )25 والوايف بالوفيات 4)/8)2. ))( اخلرب بن�صِّ

عيد؛ رجٌل فا�صل،  ة، ون�صاأَ بال�صَّ ؛ ولد مبكَّ
ُّ
 املكي

ُّ
 بن يحيى، اأَبو الف�صل، االأَزدّي، الكاتب املهلَّبي

ّ
د بن علي )2( زهري بن حممَّ

يُّوب، وحظي عنده، وكان ر�صوله اإِىل االآفاق؛ تويف �صنة 656هـ. 
الح اأَ  جميٌد؛ توىّل كتابة امللك ال�صّ

ٌ
فقيٌه، مقرٌئ، �صاعر

مان )/84) والوايف بالوفيات 4)/))2. بغية الطلب 882/9) ووفيات االأَعيان 2/2)) وذيل مراآة الزَّ

))( بغية الطلب 9/)88) وديوانه )29.
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ــــ ـــْل َق يف  لـــــَك  ـــى  تَـــْلـــق ـــــْوَف  خـــبـــايـــا�ـــــصَ ــــــَت  ــــــْئ ِج اإِذا  ــــــِبـــــي 

ــــ ـــْع ــــــن بَ ْعــــــُت ِم ــــاَفــــَلــــَقــــْد ُجــــــرِّ ــــاي ــــن َ ـــــــــــــِدَك كـــــا�ـــــصـــــاِت امل

ـــيَـــْبـــقـــى ــــــــــتُّ �ـــصَ ــــــــْن ُم ــــــــِئ ــــاولَ ــــاي ــــق بَ ـــــي  ـــــب ـــــْل َق يف  ـــــــــــَك  لَ

]املتقارب[  :
)((

54)- ولُه

ــــِف ُــــْرَه ـــى مــــَن امل ـــص ـــ� ــــَك اأَْم ــــاُظ ـــهـــى مـــَن الـــَقـــْرَقـــِفحِل ــــَك اأَ�ـــصْ ــــُق وِريْ

ـــي ـــق اأَتَّ ــــَك ل  ــــِظ حَلْ ـــِف  ـــْي �ـــصَ اأَْكـــتَـــفـــيِومـــــن  ــــَك ل  ــــِق ِريْ ـــِر  ـــْم َخ وِمــــن 

املُنى ــْيــل  ــنَ ِل املـَــنـُــوَن  اأُقــا�ــصــي  ــــذا يَــفــي]77)ب[  ــــه ـــــَت هــــــذا ِب ـــــْي ويــــــا لَ

لـــكـــنَّـــُه ــــــَك  يْ ــــــدَّ َخ َوْرُد  ـــِفَزهـــــــا  ـــَط ـــْق يُ مل  الـــــنَّـــــواِظـــــِر   ِ
ْ

ـــــر ـــــَغ ِب

ـــَعـــٌف ـــــــــُه ُمـــ�ـــصْ نَّ ــيوقـــــد َزَعـــــمـــــوا اأَ ــف ــِع ــصْ ــ� ـــــــــُه ُم ـــوا اأَنَّ ـــم ـــِل ــــــا َع وَم

ُمـــْعـــِتـــٍق ــــن  ِم يَل  ــــْل  ــــَه َف ـــَت  ـــْك ـــَل ــِفَم ــصِ ــ� ــْن ُم ِمــــن  يَل  ـــْل  ـــَه َف وُجـــــــْرَت 

ــًا ــاِئ ــص ـــــدي � ـــــَك يَ ـــــْي ــيَمـــــــــَدْدُت اإِلَ ــف ــْوِق َم ِمـــن  ـــــبِّ  احُل ـــــُذَك يف  ـــــْي اأُِع

اْمـــــــُروؤ  اإِينِّ  ــــَك  ــــاِت ــــي َح اأَْحـــــِلـــــِفوَحـــــــقِّ  مل  ــــَك  ــــاِت ــــي َح  ِ
ْ

ِبـــــَغـــــر

ـــراِم ـــَغ ال ُمــــرُّ  ُمـــْتـــِلـــفـــيلَــقــد طــــاَب يل فــيــَك  اأَنَّــــــــــُه  يل  ــــحَّ  �ــــصَ ـــــد  وق

الـــَوفـــاُء ذاَك  ــــدَي  ــــْن ِع ــــدَي  ــــْن تَـــِفوِع ملْ  ْن  واإِ ـــــَت  ـــــْي َوَف ــــواٌء  �ــــصَ

   :
)2(

ين، َيحيى بن َمْطروح، َيطلُب منُه َدْرَج َوَرٍق وِمداداً 55)- وكتَب اإِليه جماُل الدِّ

]املن�رسح[  

ـــــَوَرِق ـــَن ال ــدي م ــيِّ ــصَ ـــُت يــا � ــِقاأَْفـــَلـــ�ـــصْ ــَق ــيَ ــَك ال ــصِ ــْر� ــِع ــث ِبـــــَدْرٍج َك ــَع ــابْ ف

ــاً ن ِ
َ

ــرت ــْق ُم ـــداِد  ـــاملِ ب تــــى  اأَ واإِْن  ـــــــَدِق]78)اأ[  ـــاً بـــــاخُلـــــدوِد واحَل ـــب ـــْرَح ـــَم َف

))( ديوانه 66) والتذكرة الفخرية )4).

مان  ه و�صنده، يف بغية الطلب 884/9) - 885) وديوان ابن مطروح 68 ووفيات االأَعيان 6/2)) - 7)) وذيل مراآة الزَّ )2( بن�صّ

)/89)-90) وقالئد اجلمان 0)/8).
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عليها:  وكتَب  وَك�رَسَها،  »الورق«  من  اء 
ّ
الر َفَتَح  ل،  وَّ

االأَ البيِت  يف  اأَنَّه  ِفِه: 
َ
ُطر ومن 

»معًا«.

]املن�رسح[  :
)((

َ اإِليِه َدْرجًا وَي�صرَي ِمداٍد كاَن ِعْنَدُه؛ وكتَب اإِليه ريَّ
َ

َف�ص

ـــِه ــــــــْرَت ِب ُْت مـــا اأََم َّ
ــــر ــــصَ ــــــولَي � ـــــــَوَرِقَم ـــــــداِد وال ـــْرُ املِ ـــصِ ـــ� ــــــَو يَ َوْه

ــد وق ذاَك  ـــِيـــْرُ  تـَــ�ـــصْ ـــدي  ـــْن ِع ـــــزَّ  ـــــدوِد واحَلــــــــَدِقوَع ـــــاخُل ـــُه ب ـــتَ ـــْه ـــبَّ ـــصَ �

]ال�رسيع[  :
)2(

56)- ولُه

ُمـــْقـــِبـــًا ـــــُه  تُ ْ َ
ـــــ�ـــــرص بْ

اأَ اإِْذ  ــــــــوُل  ـــْكـــِلاأَق ــــِدَل الــــقــــاَمــــِة والـــ�ـــصَّ ــــتَ ــــْع ُم

ــــْت ــــَل ــــبَ ْق
ِه اأَ ـــــاً ِمـــــن َقــــــــدِّ ـــــف ــــِليــــا اأَِل ــــــــــَف الــــَو�ــــصْ ــــــوين اأَِل ــــــاهلِل ُك ب

الدوبيت[ ]جمزوء   :
)((

57)- ولُه

ـــمـــوٌل ــــــِه �ـــصَ ــــْت ِب ــــبَ ــــِع ــــــْن لَ ــــا َم ــمــاِئــْلي مـــا اأَلْـــــَطـــــَف َهـــــــِذِه الــ�ــصَّ

َدلٌل ُه  ــــــــزُّ ــــــــُه يَ ــــــواُن  ــــــ�ــــــصْ ــِم مـــاِئـــْلنَ ــي ــص ــ� ــنَّ ــِن َمـــــَع ال كــالــُغــ�ــصْ

لــكــْن ـــاُم  ـــَك ال ـــُه  ـــِكـــنُ ُيْ ل  ــــــُه َو�ــــصــــاِئــــْل]78)ب[  ــــــْرَف ــــل َط ــــمَّ ــــد َح ق

ــــا واأَْهـــــنـــــا ــــن ــــتَ ــــــَب َوْق ــــــيَ ــــا اأَْط ـــــٌب وغــــاِفــــْلم ـــــاِئ ـــــــاِذُل غ ـــــــع وال

ــــْكــــٌر ٌة و�ــــصُ َّ َ
ـــــــرص ـــــــ� ــــٌق وَم ــــصْ ــــ� زاِئــــــْلِع ذاَك  ـــصِ  ـــ� ـــْع ـــبَ ِب الــــَعــــْقــــُل 

ــــنــــاٍع ِق يف  يَــــــُلــــــوُح  ـــــــْدُر  ـــــــبَ َغـــاِئـــْلوال يف  َيِـــْيـــ�ـــصُ  ـــُن  ـــصْ ـــ� ـــُغ وال

ــــــــدوِد َغــ�ــصٌّ ــــــــــَوْرُد عــلــى اخُل ـــــْلوال ذاِب ــــوِن  ــــف اجُل يف  ــــصُ  ــــ� ِج ْ َّ
ــــ� وال

ــــــــبُّ �ــصــاٍف ـــصُ كــمــا اأُِح ـــ� ـــْي ـــَع ـــْلوال ــــــــبُّ كـــاِم ــــــْن اأُِح والأُنْــــــ�ــــــصُ مِبَ

مان )/90). ))(  ديوان البهاء زهري 82) ووفيات االأَعيان 7/2)) وذيل مراآة الزَّ

)2( بغية الطلب 9/)88) وديوانه ))2 والوايف بالوفيات 4)/240.

))( بغية الطلب 9/)88) وديوانه 4)2. واأَربعة اأَبيات منها، يف عقد اجلمان )/88)، وخم�صة يف لوعة ال�صاكي 92، و�صتَّة يف 

مان )/95) - 96). ذيل مراآة الزَّ
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بـــــــــاأَين يل  ــــــقُّ  ــــــِح يَ ــــْلَمـــــــــــــْولَي  ــــاِت اأُق الــــَهــــوى  ـــك يف  ـــِل ـــْث ِم ـــن  ع

ــٌق ِعــ�ــصْ َعـــِلـــْمـــَت  ــــد  وق ـــَك  ـــي ف ــــــواِذْليل  ــــــَع ال ُه  َّ
ـــــــــرصِ � ــــُم  ــــَه ــــْف يَ ل 

ُروحـــــي ـــــُت  بـــــَذلْ قــــد  ــــَك  ــــبِّ ُح ـــْليف  ـــاِب ق ـــــُت  ـــــَذلْ بَ مِلــــا  ــــَت  ــــْن ُك اإِْن 

يل ـــــُقـــــْل  َف حـــــاَجـــــٌة  ــــــَدَك  ــــــْن ِع بـــــاِذْليل  ـــاأَلْـــُت  �ـــصَ اإِذا  ــــــَت  اأَن َهـــــْل 

َدلــيــٌل �ــصــى  ِلــلــرِّ َوْجـــِهـــَك  يف  ـــْل]79)اأ[  ـــاي ـــَخ ــــــِذُب َهــــــــذِه امل ــــــْك ــــا تَ م

ــفــيــعــاً �ــصَ الــــَهــــوى  يف  ـــــُب  ـــــُل اأَْط ـــائـــْلل  ـــَو�ـــص ال عــــن   
ً
ِغــــنــــى ـــَك  ـــي ف يل 

�ــصــْعــري ــــَت  ــــْي َولَ ــى  ــ�ــص َم ـــاُم  ـــع ال قـــاِبـــْلذا  ِر�ــــصــــاَك  ـــُل يل  يـَــْحـــ�ـــصُ َهـــــْل 

ــــًا ــــي ــــــفــــــاً َذل ـــْلهـــــا َعـــــــْبـــــــُدَك واِق ـــاِئ ـــص ـــــــفَّ � ــــــــدُّ َك ُ ــــاِب َي ــــب ــــال ب

ــى ــص ــْر� ــِل يَ ــي ــل ــَق ــال ـــَك ب ـــِل ـــصْ ـــــَن احَلــــِبــــْيــــِب واِبــــــْلِمــــن َو� ـــــلُّ م الـــــطَّ

الدوبيت[ ]جمزوء   :
)((

ْهِد، على الوزِن والقافية 58)- ولُه يف الزُّ

الــــتَّــــمــــادي ـــى  ـــت م واإىِل  يل  غــــاِفــــْلمــــا  يُـــفـــيـــَق  ـــــــــاأَْن  ب اآَن  ــــد  ق

ـــٍر ـــْم ـــُع َتــــي ِل ـــْلمــــا اأَْعــــــَظــــــَم َحــــ�ــــرصْ ـــاِئ ـــط ِب اأَُفــــــــــْز  ومل  ــــاَع  �ــــص ــــد  ق

ـــايل ـــــوُء ح ـــــصُ � 
َّ
ـــــي ـــــَل ـــــــزَّ َع ـــْلقــــد َع ـــاِق مــــا يـَـــْفــــَعــــُل مــــا َفــــَعــــْلــــُت ع

ـــي ـــنِّ ــــا يَـــــكـــــوُن ِم ــــا اأَْعــــــَلــــــُم م ـــْلم ــــــــــُر كــمــا َعـــِلـــْمـــَت هـــاِئ والأَْم

ــٌم َرحــي ــي  ب واأَنْـــــَت  َربِّ  ــا  ي ــــــــْل]79)ب[  ــــك راِجــــــيــــــاً واآِم ــــتُ ــــْئ ــــد ِج ق

ـــْيـــفـــاً �ـــصَ تَـــــــــُردَّ  اأَْن  نــــــاِزْلحــــا�ــــصــــاَك  ذراَك  يف  ــــَح  ــــبَ ــــصْ اأَ� قــــد 

راٍج َرجــــــــاُه  ــــــْن  َم ــــــــــــَرَم  اأَْك ــــا  ـــْلي ـــاِئ ـــص � ـــــــــَردُّ  يُ ل  ـــــَك  ـــــاِب ب ــــن  ع

مل[
َّ
الر ]جمزوء   :

)2(
59)- ولُه اأَي�صًا

))( بغية الطلب 884/9) وديوانه 5)2.

 )2( بغية الطلب 885/9) وديوانه 9)).
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ــري ــْع ــصِ ـــري، لـَـــْيــــَت � ـــْع ـــصِ يلـَـــْيــــَت �
ْ

َقـــــــرب  
َ
هـــــــي اأَْر�ــــــــــــــصٍ  اأَيُّ 

ــــــي ــــــات ــــــــــــــــْوُم َوف ـــــــى يَ ـــــــت اأَْدريوَم ـــــُت  ـــــْن ُك لـــــو  لـَـــْيــــتـَـــنــــي 

ـــــــــرِتاٍب اْغ يف  ـــــري  ـــــْم ُع ــــاَع  ــــص ـــــرِّ� ـــــِم ـــــتَ ـــــصْ ـــــ� وَرحــــــــــيــــــــــٍل ُم

ْر�ـــــــــــصٍ اأَ كـــــــلِّ  يف  يل  ــــرِّلــــيــــ�ــــصَ  ــــَق ــــتَ ــــصْ ــــ� ِجـــــْئـــــتـُــــهـــــا مــــــن ُم

ــــــــــ ــــي اأَْع ــــن ــــتَ ــــْي ـــــــذا لَ ــــــــــــُر اأَْمــــــــــريبـــــعـــــَد ه ـــــــــــِرُف مـــــا اآِخ

ــــــــ�ــــــــصُ مِمـّــــــا ــــــــُل ـــريوَمـــــــتـــــــى اأَْخ ـــْع ـــصِ ـــــــــا فـــــيـــــِه، لَـــــْيـــــَت � اأَن

ـــــــ اأَ�ــــــصْ بــــــــــــاأَْن  اآَن  ـــريولـــــقـــــد  ـــْك ـــصُ � طـــــــاَل  يل  َفــــمــــا  ـــو  ـــح ـ

ــــــتَــــــْدَرُك الـــفـــا ــــــــــــرى يـُـــــ�ــــــصْ ــــرياأَتُ ــــْم ُع ـــيـــيـــِع  تَـــ�ـــصْ يف  ِرُط 

 بن ُمْنِجب 
ّ
يخ اأَبي القا�صم، علي 60)- ]80)اأ[ قراأُت يف كتاب )االإِ�صارة اإِىل َمن ناَل الوزارة( لل�صَّ

:
)((

ابن �ُصليمان، يف ِذكر �صاعد بن عي�صى بن ن�صطور�س

ْت َيُدُه عن الوزارة - َيعني مب�رس - وَتَوىّل   بن عمر العّدا�س، ملّا ُقِب�صَ
ّ
اأَنَّ اأَبا احل�صن، علي

َتْدبرَي االأَمواِل، والقياَم ِبها، جماعٌة منهم: مو�صى بن �َصْهلون، عي�صى بن ن�صطور�س بن 

.
)2(

�صور�س، يحيى بن ميان، اإِ�صحاق املن�صي، وغرُيهم

:
)((

- ثم اإِنَّه ذكر ابَن عي�صى هذا، يف اأَّيام احلاِكِم، فقال

ين، �صاعد بن عي�صى بن ن�صطور�س.  هرُي، �رَسَُف املُْلِك، تاُج املَعايل، ذو اجَلدَّ االأَمرُي الظَّ

ِة اأَخيِه ال�ّصايف؛ َفَخَلَع عليه يف رجب، �صنة 
َ
، واأَناَف بِه على ُرْتب ا�صَطَنَعُه االإِماُم احلاكمُ

 اخلالَفِة.
ُ
ِجلُُّه اأَنَُّه َق�صيم َن �صِ مَّ َع احَلماِئِل؛ وَت�صَ �صَّ َ

ت�صٍع واأَربعمئة، وُقلَِّد �صيفًا ُمر

ْهِر املَذكوِر. ِة منها؛ ُقِتَل يف ال�صَّ ُه يف ذي احِلجَّ
ُ
وزاَل اأَْمر

))( االإِ�صارة اإِىل َمن نال الوزارة 25.

)2( االأَ�صماء يف االإِ�صارة: مو�صى بن �صهلول، .....، يحيى بن نان، اإِ�صحاق بن املن�صي.

))( االإِ�صارة )).
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:
)((

ّ
- وقال يف ِذكر اأَبي َن�رسْ الَفالحي

َدَقُة  ، �صَ
)2(

َن�رس اأَبو  املوؤمنني،  اأَمرِي  ُم�صطفى  املُْلِك،   
ُ
َفْخر ئا�َصِة، 

ِّ
الر تاُج   ، االأََجلُّ  

ُ
الوزير

. كان َيهودّيًا، وَهداُه اهلُل اإِىل االإِ�صالِم، وكاَن َمو�صوفًا بالرَباَعِة يف 
ّ
ابن يو�صف الَفالحي

 ال�ّصاِم.
َ
 الكتابِة، وكان ناِظر

)((
وِب �رسُ

َل   بِه؛ وو�صَ
ْ
، هرَب منُه، فاجتهَد يف َطَلِبِه، فلم َيظفر ْزَبريُّ وملّا خاف اأَمري اجُليو�ِس الدَّ

ِه  �صِ
َ
اإِِيّاه. واأَ�صاَر يف َمر َمَة اْنِف�صاِلِه عنه، وُمفاَرَقِتِه 

ْ
 ُحر

ّ
َجرائي

ْ
عى لُه اجَلر

َ
اإِىل الباِب، َفر

ِت الوزارُة لُه.
َّ
، ا�صتقر َتْوَزَر َبعَدُه؛ فلّما ُتويفِّ

ْ
باأَْن ُي�ص

من �صنِة 
)4(

ِجلَّ َتقليِدِه، ليلَة اليوِم الذي ُخِلَع عليِهِ فيه، وذلك يف..... َ اأَنَّه اأََملَّ �صِ
وُحكي

�صتٍّ وثالثني واأَربعمئة.

دَة الواِلَدَة، وَعُظمَ �صاأَُنُه اإِىل اأَن �صاَر ناِظراً 
ِّ
ي

َّ
َتّي َيَتَوىّل ما َيُخ�سُّ ال�ص

ْ
وكاَن اأَبو �َصعد التُّ�ص

ُه   اإِاّل مِبا َيُحدُّ
ُ
ولِة؛ فال يخرُج �صيٌء عّما َير�ُصُمُه له، وال َيعمُل الوزير يف جميِع اأُموِر الدَّ

لُه ومُيَثُِّلُه.

َقْتِلِه،  االأَْتراِك على   عليِه، وَحَمَل َجماعًة من 
َ
َفَدبَّر منُه؛  واأَِنَف   ذلك، 

ُّ
الفالحي َفَكِرَه 

َف بِه.
ْ
ُمُه، وِطي َع حَلْ ، وُقطِّ ِ هًا اإِىل الَق�رسْ ِة، ُمَتَوجِّ

َ
َفَفَتكوا بِه عند ُدخوِلِه من باب الَقْنَطر

َفْت لُه، واأَنَّه ])8)اأ[ قد اأَِمَن ما َكِرَهُه؛ َفما َتَهّنا ِبُعْمِرِه، وال  نيا قد �صَ  اأَنَّ الدُّ
ُّ
وظنَّ الَفالحي

ٍع وثالثني واأَربعمئة، واْعُتِقَل وُقِتَل.
ْ

ا�ْصَتْمَتَع ِبَنْهِيِه واأَْمِرِه؛ وُقِب�َس عليِه يف �صنِة ِت�ص

فياِء، َذخريُة  وؤ�صاِء، تاُج االأَ�صْ
ُّ
ُد الر

ِّ
، �صي  االأََجلُّ

ُ
: الوزير

)5(
ْعباّن

َّ
- وقال يف ِذْكِر ابن الر

؛ من الّطارئني على م�رس، وممَّن 
)6(

ْعباّن
َّ
د الر اأَمرِي املوؤمنني، اأَبو القا�صم، هبة اهلل بن حممَّ

))( االإِ�صارة 7)-8).

)2( يف االإِ�صارة: اأَبو من�صور.

))( يف االإِ�صارة: يف �رسوف الكتابة.

)4( بيا�س يف االأَ�صل. والكالم يف االإِ�صارة مّت�صل: وذلك من �صنة......

)5( االإِ�صارة 52.

د الوزراء..... الرعيان. بالياء اآخر احلروف.
ّ
)6( يف االإِ�صارة:.... �صي
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ََف. َخَدَم ِبها، وَويَل الوزارَة ُدفَعتني، اأَقاَم يف ُكلٍّ منهما َع�رسَة اأَّياٍم، واْن�رسَ

، بالقاهرِة، بداِر الوزاَرِة، 
ُّ
، املَْو�صلي ، ابن َعْدالن، النَّْحويُّ

ّ
ين، علي )6)- اأَن�صَدن عفيُف الدِّ

ين، يعقوب ابن  يف الّثالِث من �صعبان، �صنة �صبٍع وثالثني و�صّتمئة، قال: اأَن�صَدن جنُم الدِّ

]الكامل[  :
)2(

ِه ، لنف�صِ
)((

 البغدادّي
ّ
�صاِبر امِلْنَجنيقي

�صاِطٌع ـــوٌر  نُ اأْ�ـــصِ  الـــرَّ ْيُب  َم�صِ ــوا:  ــال ــاَءق ــي ــصِ ـــوَه َمـــهـــابـَــًة و� ـــوج ــو ال ــْكــ�ــص يَ

َمــْفــرقــي ْت َوَخـــطـــاتـُــُه يف  َ َ
ــى �ـــــرص ــاَءحــْت ــم ــْل ــظَّ ال ــــَد  ــــِق ْف اأَ اأَل  ـــــــــَوِدْدُت  َف

تََعلًُّا باَب  ال�صَّ ــتـَـْبــقــي  �ــصْ اأَ ـــْوداَءوَعــــَدْوُت  ــا �ـــصَ ــه ــتُ ــْغ ــبَ ــ�ــصَ ــا َف ــه ــاِب ــ�ــص ــِخ ِب

حيفٌة �صَ يـَـ�ــصــيــُب  ـــْن  َم ـــيَـــَة  حِلْ اأَنَّ  ــو  ـــا اْخــــتــــاَرهــــا بَــْيــ�ــصــاَءل ـــــاِدِه م ـــــع َ مِل

]اخلفيف[  :
)((

ِه )6)- ])8)ب[ قال يل: واأَن�صَدن ابن �صاِبٍر، لنف�صِ

ـــ ــْي ــَغ مِبَــــْن َكـــَظـــَم ال ـــاً  ـــق ـــُكـــْن واِث ــروِرل تَ ــُغ ـــْف ِغــــراَر ال ــاًل، وَخ ــي ــِت ــَظ اْغ ـ

ــــَطــــُع مــا كا ـــاُت اأَْق ـــف ـــْرَه ُ ــا امل ــب ــظُّ ــدوِرفــال الــ�ــصُّ يف  ــا  ــاوؤُه م غــا�ــَص  اإِذا  نـَــْت 

]الوافر[  : ِ)4(
ه ين، ابن �صابٍر، املذكور، لنف�صِ )6)- قال يل: واأَن�صَدن جنمُ الدِّ

ا�ْصـ ــَد  ــْن ِع اجِلـــنَّ  اأَنَّ  �َصِمْعُت  ــُت  ــْن ــوِموُك ج ــرُّ ــال ـــَذُف ب ـــْق ــِع تُ ــْم ــصَّ ــ� ــــــرِتاِق ال

ــاً ــم َنْ ُت  ْ
ـــــرصِ و� ـــْوُت  ـــَل َع اأَْن  ــا  ــّم ــَل ـــِمَف ـــْي ــاٍن َرِج ــط ــْي ــصَ ـــلِّ � ـــُك ُرِجــــْمــــُت ِب

ـــظٍّ ــــذا واْعـــَجـــْب حِلَ ـــا تَــْعــَجــْب ِل ـــدمِيَف ـــَق ــــِع ال ـــَة الــــَو�ــــصِ ـــال ُ ح ِّ
ــــر ــــَغ يُ

 :
)5(

ُظنُُّه لبع�ِس البغداديِّني
َوِة؛ قال: واأَ

ْ
رِّ والُعر 64)- واأَن�صَدن ابُن َعْدالن املذكور، ُلْغزاً يف الزِّ

ين،  الدِّ امللّقب جنم   ،
ّ
املنجنيقي ار،  والدَّ املولد  البغدادّي  االأَ�صل،  اّن 

ّ
احلر بركات،  بن  �صابر  بن  يعقوب  يو�صف،  اأَبو   )((

مًا يف �صناعة املنجنيق وما يتعّلق به، وكان مليحًا لطيفًا متوا�صعًا؛ تويف �صنة 626هـ. وفيات  ال�ّصاعر امل�صهور؛ كان متقدِّ

االأَعيان 5/4) وامل�صتفاد من ذيل تاريخ بغداد 440 وقالئد اجلمان 0)/92.

مان )/224 اإِىل التَّلَّعفري! ولي�صت يف ديوانه. )2( االأَبيات له يف وفيات االأَعيان 40/7. ون�صبها اليونيني يف ذيل مراآة الزَّ

))( البيتان له يف قالئد اجلمان 0)/95 ووفيات االأَعيان 7/7).

مان )/94 والوايف بالوفيات 247/6. )4( االأَبيات له يف قالئد اجلمان 0)/94. واالأَول والّثان بال ن�صبة، يف ذيل مراآة الزَّ

.
ّ
د بن جعفر اجلهرمي )5( البيتان بال ن�صبة يف ديوان ابن عنني 70). وهما برواية خمتلفة يف الوايف بالوفيات 06/2) ملحمَّ
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]الوافر[  

ـــا ـــوه ــــى ويـَــْنـــِكـــُحـــهـــا اأَخ ــــث ــــا اأُنْ ــتَــبــاُحوم ـــــلٌّ ُمــ�ــصْ ـــــــَو ِح ِبـــَعـــْقـــٍد َوْه

ـــاً ـــاح ـــب ُم ــــا  ــــنّ ِم  ٌ ــــرصَ ــــ� ــــْع َم ـــكـــاُح))(َراآُه  ـــنِّ ال ذاَك  ـــْم  ـــِه ـــاِق ـــن اأَْع ويف 

يف  وَعِمَل  كثرياً،  َنها 
َ

فا�ْصَتْح�ص ُعَننْي،  ابن  ين،  الدِّ �رَسََف  ْدُتها  واأَن�صَ يل:  قال 

 

]الوافر[  :
)2(

املَعنى

ُدرٍّ مــثــُل  ــَك  ــُظ ــْف ولَ ُتــاِجــْيــنــي  ــاُح])8)اأ[  ــص ــ� ــــــواري ِن ــــِرَك ال ــــْك ــــُه مـــن ِف لَ

ــى ــّل ُــَع ُهــــَو امل ــوِم  ــل ــُع ـــداُحوِقــــْدُحــــَك يف ال ـــِق ال ـــادي  ـــنّ ال جُتـــــاُل يف  ـــــداَة  َغ

ــِحــْيــٌح ــــُه َذَكـــــــٌر �ــصَ ــــلُّ ـــاُحِبـــبَـــْعـــٍل ُك ـــب ــــــــْرٌج ُم ـــا َف ـــه ـــلُّ واأُنْـــــثـــــى ُك

ـــى َهـــــــذِه ويُـــــَجـــــبُّ هـــذا ـــ�ـــص ـــْف ــــــراُحوتُ اجِل ذاَك  ــــمــــا  ــــِه ــــوؤِْذيْ يُ ول 

رين؛ َجَمَعُه  َعراء املَُتاأَخِّ يِّني، يف ِذِكِر َجماَعٍة من ال�صُّ ِ 65)- قراأُت يف جَمموٍع َجَمَعُه بع�ُس امِل�رسْ

 فيه القا�صي الَفقيه االأَديَب النَّفي�س، اأَحمد بن 
َ
للملِك العزيِز، عمر بن يو�صف، َفذكر

]اخلفيف[ ؛ اأَن�صَدن لُه يف الَغَزِل: 
)((

ّ
عبد الغني الُقْطر�صي

ِخ�ْصفا الإِنـْــ�ـــصِ  ــَن  م َقْبَلها  َراأَى  �َصْنفاَمـــْن  ــِم  ــْج ــنَّ ال ـــَن  م ــْت  ــيَ ــلِّ ُح ـــراً  ـــَم َق

ـــاً ُفــــــوؤاداً ـــن ـــْي ـــَوًة َوِل ـــ�ـــصْ ـــاَجـــَمـــَعـــْت َق ـــْرف وَقــــوامــــاً َيــيــ�ــصُ َزْهـــــــواً وَظ

ـــ ــْق ـــُف واحِل ــْمــ�ــُص واملـُــثَـــقَّ  الــ�ــصَّ
َ
ـــــدٍّ َوِرْدفـــــــاوهـــي َ َق ْ

ــــُف َكــــمــــاًل وِلـــــــن ـ

ْ َّ
ــا الأُْقــــُحــــواُن والـــــــَوْرُد والــــ� ــه ِ وَظـــْرفـــاولَ

ْ
ــــن ــــتَ ـــراً َوَوْجــــنَ ـــْغ ِجـــ�ـــصُ ثَ

ـــ ــ�ــصْ ـــَر واملِ ـــْم ـــَك احَلـــبـــاَب واخَل ـــِريْ ـــْرفـــاوتُ ــــاً وَع ــــق ــــــّراً وِريْ ــا ُغ ــاي ــن ـــــَك ثَ

))( يف هام�س االأَ�صل، بخطِّ ابن العدمي: خ: الّنا�س كّلهم. يريد: راآُه الّنا�س كلُّهم مباحًا. 

)2( ديوان ابن عنني 70) والوايف بالوفيات 06/2).

؛ ورد  �صله من املغرب، وهو م�رسيٌّ ؛ اأَ
ّ
، الُقطر�صي

ّ
حمن، اللَّخمي

َّ
ا�س، اأَحمد بن عبد الغني بن اأَحمد بن عبد الر

ّ
))( اأَبو العب

حلب، وامتدح امللك الظاهر غازي، وكان فقيهًا اأَديبًا، فا�صاًل، فيل�صوفًا؛ تويف �صنة )60هـ. بغية الطلب 2/)99 وقالئد 

اجلمان )/55) ووفيات االأَعيان )/64) والوايف بالوفيات 72/7.
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ُقْلـ بـَــَرَزْت  ــاإِْن  ف ِفْتنًَة  َرْت  ــوِّ �ــصُ ْعفا])8)ب[  �صِ احُل�ْصِن  مــَن  اأُْوِتــْيــِت  لقد  ــَت:  ـ

َعَلْيها ــِب  ــي ق ــرَّ ال ــَة  ــَف ــْي ِخ ـــْت  يَْخفىاأَْعـــَر�ـــصَ لي�َص  �ــصــى  والــرِّ ــُت  �ــصْ تـَـَعــرَّ اإِْذ 

ــاٍن ــن ــاِم َرْخـــ�ـــصَ بَ ــصَّ ــ� ــال ــىولَــــــَوْت ب ــف ــصْ ِ واأَ�
ْ

ـــــدى مـــَن الــلُّــَجــن ُهـــَو اأَنْ

ْلـ ال�صَّ ــَب  ــَج َح ــحــاِجــٍب  ِب ـــاَرْت  ـــص لَْهفاواأَ� ــَب  ــْل ــَق ال َم  َ ْ
ـــــــرص واأَ� ــي  ــنِّ َع ــــَوَة  ـ

ــــ ُرْم ـــْهـــداً ول  َع ــُت  ــ�ــصْ ــَق نَ ــا  ـــنـــي م ـــفـــااإِنَّ اإِلْ ـــُت  لْ ـــدَّ ـــبَ تَ ول  ـــّواً  ـــُل ـــصُ � ـــــُت 

مل[
َّ
]الر  :

)((
66)- قال: وقاَل اأَي�صًا

ـــُب َغـــــــزاًل اأَْحـــــــَورا ـــْل ـــَق ــَمــراِعــــَلــــَق ال �ــصْ ــْحــكــي الأَ ـــَمـــَر يَ اأَْهـــيـــَفـــاً اأَ�ـــصْ

ــمــى ـــِديَّ الــلَّ ـــْه  الـــلَّـــْحـــِظ �ـــصُ
َّ
ىبـــاِبـــِلـــي ــرصُّ ــ� ــــــْدريَّ ال لُـــــوؤْلُـــــوؤيَّ الـــثَّـــْغـــِر بَ

اأَنَّـــــــُه اإِلّ  ــــِن  احُلــــ�ــــصْ  
َّ
ـــي ـــف ـــصُ ـــو� ايُ ـــرصِ ـــْخـــ�ـــصِ � ـــبَ ـــِن ال ـــَم ـــثَّ ـــال ــــُه ب مــــالَ

ـــِه ـــوَرِت �ـــصُ يف  ـــلـــيـــ�ـــصُ  اإِبْ راأَى  ـــو  ال ـــرْبَ ـــَك ـــتَ ـــصْ ـــا ا� ــــــُرُه م ــــــاأُْم ــــــــاً يَ اآَدم

على كــالــلَّــيــِل  َة  ــــرَّ الــــطُّ ـــــَل  ـــــصَ ــــــا بَـــــــَدرااأَْر� ّ ـــــْدِر مل ـــــبَ ـــــال ٍة ك ــــــــــرَّ ُغ

من جـــ�ـــصَ  ْ والـــ�َّ الــــــــَوْرَد  ــــــدٍّ اأَْحــــَمــــراواأَراين  ـــــــْورا وَخ ُمـــْقـــَلـــٍة َح

ــاً ــب ــنَ ــصْ اأَ� ـــاً  ـــوان ـــُح اأُْق وَحــبــاين  ـــرَبا])8)اأ[  ـــْن ـــَع ــــَع اخَلـــــْمـــــَر وفـــــــاَح ال ــــبَ نَ

ـــــــــــاأَين اأَْوَط لـــقـــد  ـــي  ـــب ـــْل َق مــــن  ــــرااآِه  َوِع ــاً  ــب ــْع ــصَ ـــــبِّ � احُل َمـــْركـــبـــاً يف 

ما اأََو  ــــراً  ــــري َغ  
َ
ـــي ـــْب ـــظَّ ال ــــــــَف  الــــَغــــَررااأَِل فـــيـــِه  اأَنَّ  ـــــــْدري  يَ ـــــاَن  ك

وا ـــــــّذايل َعـــلـــيـــِه اأَْقـــــ�ـــــرصِ ـــــــَح ُع اَويْ ــ�ــرصِ ــْق ُم ـــــَرْوين  تَ ْن  اأَ ـــداً  ـــصْ ُر� ــَص  ــ� ــْي لَ

ــــاإِىل ـــُت الـــــُعـــــْذَر فـــيـــِه ف ـــْع ـــَل ـــد َخ ُمـــْعـــتَـــِذراق اأُرى  الـــنّـــا�ـــصِ  ــــَن  ِم ــــْن  َم

]الطويل[  :
)2(

67)- وقال اأَي�صًا يف �صجرِة يا�َصمني

))( االأَبيات )- 7 له يف قالئد اجلمان )/57).

االأَرب  ونهاية   ((2 والتنبيه  الك�صف  القرطبي، يف  حمن 
َّ
الر عبد  بن  الأَحمد  )/)99. وهما  الطلب  بغية  له يف  البيتان   )2(

. وُن�صبا يف نزهة االأَنام 
ّ
حمن القطر�صي

َّ
واب يف ا�صم ال�صاعر: اأَحمد ]بن عبد الغني[ بن عبد الر ))/8)2. واأَرى اأَن ال�صّ
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((0

ــاَء َزبَـــْرَجـــٍد ــم ــصَ ــا � ــاه ــن ــْل الغ�صِّولَـــّفـــاَء ِخ َهـــِر  الـــزَّ مــَن  ــــٌر  ُزْه ـــــٌم  اأَْنُ لَــهــا 

ــداً ــاِع ـــــصِ ق الأَْر�ـــصِتَــنــاولَــهــا اجلـــاين مــن الأَْر� مــَن  النُّجوَم  يَْجني  َمــن  اأََر  ومل 

]الطويل[ 68)- وقال اأَي�صًا: 

واللَّمى ــَك  ــفــوِن ُج عــن  َقــْلــبــي  ـــُل  ـــلِّ ــ�ــصِاأَُع ــْرِج نَ ــِة  ــاَق ــب ِب اأَو  ُمــــداٍم  ِبــكــاأْ�ــصِ 

مِبَْجِل�ٍص َقْلبي  لـَـــّذاِت  مــن  ُمــوؤِْنــ�ــصــيواأَْعـــَجـــُب  ــَك  ــالُ ــم َج فيه  ــْن  ــُك يَ مل  اإِذا 

]الب�صيط[  :
)((

ديقًا له ثي �صَ
ْ
69)- وقال َير

ــُعــُه ــبَ ــْت ِ يَ ْ
ــرب ــصَّ ــ� ــُل ال ــي ــم ــا راِحـــــًا وَج ــُقي ــِف ــتَّ يَ ــاَك  ــي ــق لُ اإِىل  ــبــيــٍل  �ــصَ ــن  م َهـــْل 

داِميٌَة  
َ
َوْهي ُجفوين  َفْتَك  اأَنْ�صَ ما  ُق])8)ب[  ِ

َ
حُمْــــرت َوْهــــَو  ــبــي  ــْل َق لـــَك  َوفـــى  ول 

]املتقارب[  :
)2(

70)- وقاَل اأَي�صًا

ــا ــه ــــعــــى لَ ــــصْ ــــايل واأَ� ــــع َ ـــْداأُِحـــــــــبُّ امل ــي لَــهــا واجَلـــ�ـــصَ ــص ــ� ــْف ـــــِعـــــُب نَ واأُتْ

ــــــَولِء ــــــــَل ال ـــزِّ اأَْه ـــِع ـــال ــــــــــَع ب ــْدلأَْرَف ــصَ ــ� لِّ اأَْهــــــَل احَل ـــذُّ ـــال ـــصَ ب ـــ� ـــِف واأَْخ

- رحمه اهلل- مل َيَقْع يل من 
)4(

، ح�صن بن اإِ�صماعيل بن كا�صيبويه
ّ
 املوؤمَتن، اأَبو علي

)((
)7)- قال

ُة َمقاطيَع يف َجواٍر؛ فمن ذلك قوُلُه يف جاريٍة َتْتلو الُقراآن:   عِرِه اإِاّل كتاٌب فيِه ِعدَّ �صِ

]الطويل[  

ــ�ــصــي ــا اأُنْ ــه ـــاِل ِب ـــِه ـــٍة مــثــل ال ـــاَري ْم�ِصوج ال�صَّ مع  املنِر  الــبَــْدِر  على  وتـَـْزهــو 

غاري!! وبال ن�صبة، يف حلبة الكميت 245 ومطالع البدور )/08). 29) اإِىل الزُّ

بالوفيات 74/7 وامل�صتطرف  البيتان له يف بغية الطلب 2/)99 وقالئد اجلمان )/58) ووفيات االأَعيان )/65) والوايف   )((

.9(/(

)2( البيتان له يف بغية الطلب )/)99.

 ))( قال ابن العدمي يف بغية الطلب 5/)0)2: قراأُت يف كتاب )اجلواري( حل�صن بن اإِ�صماعيل بن كا�صيبويه، ما اأَورده من 

�صعره يف جارية تتلو الُقراآن: ]االأَبيات[. ومو�صع احلا�رستني، طم�ٌس يف االأَ�صل؛ اأُكمل من البغية.

ني بحلب، ف�صار له جاٌه وُحرمٌة، 
ّ
يّوبي

ة، ثم كتب لالأَ
َّ
ولة الفاطمي )4( امللقب بالقا�صي املوؤمتن، امل�رسّي؛ كان من كّتاب الدَّ

وكان له نرٌث جيٌد ونظٌم ح�صٌن، وله كتاب )اجلواري(. تويف �صنة 588هـ. بغية الطلب 02/5)2 واخلريدة: ق�صم م�رس)/54.
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(((

ــي ــن اأَنَّ ــُب  ــص ــ� اأَح ـــراآَن  ـــُق ال تَــَلــِت  ْم�ِص[اإِذا  اأَرى احُلوَر تَ�ْصدوين بِه  يف ]ذرى ال�صَّ

ــى واأَ�ـــصـــبـــَح ُحــبُّــهــا ــص ــ� ـــٌة اأَم َم ـــرَّ ـــَك اأَْم�صيُم كما  َهــواهــا  يف  َفــيـَـْومــي  ِبَقْلبي 

تـَـَلــْت ــْن  ــُك يَ مل  كـــاأَْن  َقْتلي  لها  ـــاَن  بالنَّْف�ِصوه تُْقتَُل  النَّْف�َص  اأَنَّ  النَّ�صُّ  كما 

]جمزوء الكامل[  :
)(( 

ِّ
وي حديَث النَّبي

ْ
)7)- وقال يف جاريٍة َتر

النَّبْيـ ــن  ع احَلـــديـــَث  َرَوِت  ـــاوي]84)اأ[  ت ـــِب  ـــْل ـــَق ال ـــٌة يف  ـــَف ـــري َظ ــــِي  ـ

جــــا ــــرِّ ــــــا ِعـــــْنـــــَد ال ـــــــــــــْت مِب ـــاويواأَتَ ـــص ـــ� َ وامل ـــِن  ـــصِ ـــا� ـــَح امل مــــَن  ِل 

ــــا ــــاوياأَْخـــــــــبـــــــــاُر تَـــــْلـــــَدُغـــــنـــــا مِب ـــصَ لَـــــُهـــــنَّ ح ـــ� ـــي ــــــــوي ول َتْ

ـــــــ جَتْ ــــــْوِل  ــــــَق ــــــال ب تـــــــــــــاَرٍة  تُـــــداوييف  ــــــــرى  الأُخ ويف  ـــا  ـــن ـــَرُح ـ

ــــــ والْ ــــِل  ــــصْ ــــَو� ال يف  ـــهـــا  ـــتَ ـــْي لَ ـــا تـُــ�ـــصـــاوييــــا  ـــن ـــصَ ـــ� ـــُف ـــراِن اأُنْ ـــج ـــه ـ

]ال�رسيع[ )7)- ولُه يف جاريٍة زاِهَدٍة: 

ـــا ـــن ـــالَ ــــــٌة م ــــــاريَ ــــــــَدْت ج ــــــو تـَـــْقــــتـُـــُلــــنــــا ُزْهــــــــُدتَــــــــَزهَّ ـــهـــا ول فـــي

ثَــْغــِرهــا ويف  َوْرٌد  [ها  ]َخدِّ ــــْهــــُد))(يف  �ــــصَ ُه  َدرُّ ُدرٍّ  ــــِبــــُت  َمــــْن

]الكامل[ َتلى:  74)- وقال يف جاريٍة جُتْ

نى ال�صَّ ُحَلِل  يف  الأَبْ�صاِر  على  ــاُجِليَْت  ــج اأَْدَع ــاً  ــْرف َط ــُر  ــدي تُ النُّ�صاِر  وُحــلــى 

ٌِق ـــا نـَـــهــــاٌر ُمــــ�ــــرصْ ـــه تَ ـــرَّ ــــاأَنَّ ُغ ــــك ــجــاف ـــــاٌم قـــد �ــصَ ـــهـــا َظ تَ ـــرَّ وكـــــــاأَنَّ ُط

ٌ
ــرصِ ــا� ــهــا ق ــْن ـــُف َع جىوكـــاأَنَّـــهـــا والـــَو�ـــصْ الدُّ ــْدِر  بَ اإِىل  ــْت  ُزفَّ حى  ال�صُّ �َصْم�ُص 

]الرمل[  :
)((

ٍة َو�ْصيًا
َ

75)- ]84)ب[ وقال يف جاريٍة الِب�ص

ــا ــه ــاِف ــط  عــلــى اأَْع
ُ
ـــي ـــصْ ـــَو� ـــُت وال ـــْل الِو�صاحاُق ْهـــَر  الـــزَّ ــَص  ــ� ــبَ اأَلْ ْيباً  َق�صِ ــا  ي

ه يف بغية الطلب 5/)0)2.  ))( اخلرب بن�صّ

 )2( ما بني حا�رستني، طم�ٌس يف االأَ�صل؛ واأَكملته اجتهاداً.

 .
ّ
))( كتب فوق االأَبيات بخّط ابن العدمي: »هذان البيتان لعمارة«؛ ولكنني مل اأقف عليهما يف ديوان عمارة اليمني
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((2

اإِذا ـــــــقَّ  احَل ـــــَرَك  ـــــْغ ثَ اأَُويفِّ  واأَقـــاحـــال  ُدّراً   ُ ْ
ــــن ــــَع ال ـــبَّـــَهـــْتـــُه  �ـــصَ

لَّم القا�صي:
َ

 بن عبد اهلل بن املُ�ص
ُّ
76)- قال علي

]ال�رسيع[ ، امللَك الّظاهر:   اإىِل ال�ّصاِم، مَيدُح املَوىل االأََجلَّ
َ
قال ملّا �صاَفر

ــْوِق مــن خــاِطــري ــ�ــصَّ ِاأََجـــْبـــُت داعـــي ال ـــــوًى حـــا�ـــرصِ ـــــَه ـــــــاين ِب ـــّمـــا َدع لــــ

ــتَــهــى َ املـَـــْوِطــــِن املـُـ�ــصْ ْ
ــــــصِ ِمـــ�ـــرص الآِخـــــــِرلأَْر� ل  ِل  وَّ

الأَ ــــــِزِل  ــــــْن َ وامل

ـــا ـــه ـــْدتُ ـــتَ ــــِة ِاْع ــــنَّ ـــــــــصٌ مـــن اجَل الـــنـّــاِظـــِراأَْر� يف   ِ ـــرصِ ـــا� ـــنّ ال ـــهـــا  ـــَرْو�ـــصِ ِل

ـــٌة ـــــِه ُحـــجَّ ـــاِكـــِرَوِنــــْيــــُلــــهــــا اجلـــــــاري ب ـــِل والـــنّ ـــاِك ـــنّ ــى ال ــل ــي ع ــص ــ� ــْق يَ

اآِهــــــٍل ـــــِزٍل  ـــــْن َم مــــن  ـــا  ـــه ِب الـــعـــاِمـــِركـــــْم يل  ـــا  ـــه ـــِع َربْ ـــى يف  ـــن ُ امل ـــــاَز  ح

ـــُه ـــُل ـــصْ ين َو� َّ َ
ـــٍب �ـــــــرص ـــي ـــب بـــالـــهـــاِجـــِروكــــــْم َح ــــــقــــــاُه  اأَلْ ل  وُكـــــْنـــــُت 

ـــــــُه فــيــهــا يَـــفـــي بــاملُــنــى ـــــــاَدْرتُ ــاِدِرغ ــغ ــال ــَف ب ــصْ ــَو� ــى ال ــْر�ــص ولــيــ�ــَص يَ

اأَْوطــــــاَرُه ـــمَّ  ثَ ــبــابــي  �ــصَ ق�صى  ــِر]85)اأ[  ــاِئ ــّط ــال ـــُب الــَعــْيــ�ــصِ ك ـــْي ـــــرَّ ِط وَم

ـــِه ِب َغـــريـــبـــاً  ـــاِم  ـــصّ ـــ� ال ُت يف  ْ
ـــــــرصِ ــاِبــِرو� ـــــرَّ بــالــ�ــصّ ـــا َم ـــْم ـــُت َع ـــ�ـــصْ ـــَل َف

ـــــًة راَح ـــَرتـــي  ـــْف �ـــصَ يف  ــــــــْد  اأَِج ـــِروملْ  ـــاِه ـــّظ ال املَــــِلــــِك  مِبَــــــــْدِح  اإِِلّ 

ــى ــن ُ ُْت ِمـــْنـــهـــا امل ــــــ�ــــــرصَ بْ
ـــي اأَ ـــن ـــاإِنَّ ـــِرف ـــاِت ـــــا �ـــص َجـــمـــيـــَعـــهـــا تـَــــْبـــــدو ِب

ــــَرًة ــــْظ ُت لَـــــُه نَ ْ َ
ـــــــ�ـــــــرص بْ

ــــْم واأَ ــــَع ـــُد بــــالإِْعــــجــــاِز لــِلــفــاِطــِرنَ ـــَه ـــ�ـــصْ تَ

ــــَورى ـــْنَ ِلـــنَـــْوِم ال ـــَع ـــَر ال ـــَه ـــصْ ــِرقــد اأَ� ــاِه ــص � ـــن  م ــــــِه  ــــــِديْ اأَْف ـــــِه  ـــــِن اأَْم يف 

هـــــا ِ
ْ

ـــــــاَم بــــــاحَلــــــْرِب وتـَــــْدِبـــــر ـــبـــاً َعـــَمـــَل الــفــاِخــِروه َطـــْبـــعـــاً وَكـــ�ـــصْ

َ ُجــــيُــــو�ــــصٍ لَــــُه ْ
ـــــــن ـــــوُح مــــا بَ ـــــِريَـــــُل ـــــّزاِه ـــِر ال ـــَم ـــَق ـــال ِبــــَطــــْلــــَعــــٍة ك

ــــــْرِب اأَْوزاَرهــــــــا ــــــِد اخلـــــــاِدِروِعـــْنـــَد َرْفــــــِع احَل �ــــــصَ ــــَل الأَ ــــْث تـَـــــــراُه ِم
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(((

ــى ــن ُ ـــاأَُل يُــْعــطــي امل ـــا يُـــ�ـــصْ ـــَدم ـــْن ــــِروِع ــــّزاِخ ـــن بَــــْحــــِرِه ال ـــــراً م ـــــواِه َج

ـــِه ـــِك ـــْل ُم يف  بــــالــــَعــــْدِل  ــــــــــٌر  بــاجلــاِئــِرواآِم ـــــاِم  ـــــك الأَْح يف  ـــصَ  ـــ� ـــْي ولَ

الُعلى فاُت  �صِ تَْعدوُه  ــَن  اأَي ِمن  ـــُف بــالــبــاِهــِر]85)ب[  ــــُفــــُه يُـــو�ـــصَ َوَو�ــــصْ

ـــُه ـــتُ ـــْل ـــــا ُق ِنـَــــَعـــــْم ويَــــْنــــ�ــــصــــاُف مِل ـــرصِ ـــا� ـــنّ ــــَرٌة بـــالـــــــَمـــِلـــِك ال ــــَخ ــــْف َم

ــــــاُه بـــالـــغـــازي واأَْغــــــــرى الــِعــدا ـــــُه مِبَــــــْلــــــٍك قــــــــــاِدٍر قــــاِهــــِرَدع ـــــْن ِم

منها:

لَــُه ـــْدحـــي  َم ـــعـــاِف  ـــصْ اأَ� ـــــــوُه يف  ِاأَْدع ـــرصِ ـــا� ق ول  ِنـــْكـــ�ـــصٍ  ل  ــــــــاَء  ُدع

ــــْكــــُرُه ِف يـَــْنـــتَـــهـــي  ل  خــــاِطــــٍر  ــــن  نـــــاِدِرِم ـــٍن  ـــتَـــْحـــ�ـــصَ ُمـــ�ـــصْ اإِىل  اإِلّ 

ـــــــــْدٍح لـــُه وراً مِبَ ــــــ�ــــــرصْ ــــاَك َم ــــاج ـــاَء الـــــَكـــــَرِم الـــغـــاِمـــِرن ـــغ ـــت فـــيـــَك ابْ

ــــــَت تَـــْهـــوى اجُلـــــوَد ِمـــْثـــَل املـُـنــى ــِرواأَنْ ــاِك ــصّ ــ� ــل ــــاَن ل ــــ�ــــص ـــــُذُل الإِْح وتَـــــْب

ــاِحــٍب ـــن �ــص ــــْن َحــــْولـَـــَك ِم ـــِروُكـــــلُّ َم ـــواِف ـــَك ال ـــاِن ـــص ـــ� ــى اإِْح ــل يُــْثــنــي ع

ــــٍم ــــُع اأَنْ وذا  ُجــــــوٍد  ذا  ـــــــَت  ِزلْ ـــــِرل  ـــــّداِئ ال ــــِك  ــــَل ــــَف ال يف  ــــٍة  ــــتَ ــــاِب ث

خم�ٍس  �صنة  بحلب،  ُتويفِّ  لَّم 
َ

املُ�ص ابَن  اأَنَّ  ني، 
ِّ
احَلَلِبي بع�ُس  فيه   

َ
ُذِكر جَمْموٍع  يف  قراأُت   -(77

.
)((

وت�صعني وخم�صمئة

 بن القا�صي املُوؤْمَتَن بالقاهرة، اأَنَّ اأَباُه املُوؤْمَتَن ماَت بدم�صق، يف ُم�صتهلِّ �صهِر 
ُّ
78)- اأَخرَبن علي

.
)2(

رم�صان، من �صنِة َثماٍن وثمانني وخم�صمئة

بن  عي�صى  الرَبكات،  اأَبي  ين،  الدِّ ِم  جَنْ بن  يحيى  احُل�صني،  اأَبو  ين،  الدِّ جماُل  اأَن�صَدن   -(79

ِه بدم�صق، ِبَجْو�َصِق املَِلِك العاِدِل، يف َليلِة اخلمي�س، ِلثالٍث  ، لنف�صِ
)((

اإِبراهيم بن َمْطروح

))( اخلرب م�صتدرك يف هام�س االأَ�صل، بخطِّ ابن العدمي؛ ومل اأَقف على ترجمة ابن امل�صّلم هذا.

من الكندّي: مات القا�صي املوؤمَتن، يف داري هذه، وهي 
ُ
)2( قال ابن العدمي يف بغية الطلب 5/)0)2: قال يل �صيخنا اأَبو الي

بالقرب من جريون، يف زقاق العجم.

ة، وتنّقلت به االأَحوال يف اخِلدم والواليات حتى اتَّ�صل بخدمة امللك   ))( اأَ�صله من �صعيد م�رس، ون�صاأَ بها، واأَقام بقو�س مدَّ
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((4

نْيَ من ُجمادى االآخرة، من �صنة �صبٍع وَثالثني و�صتِّمئة؛ يف امللِك الّنا�رس  وع�رسين َم�صَ

هذِه  يف  �س  املَُقدَّ َت 
ْ
ي
َ
الب َفَتَح  وقد  يُّوب، 

اأَ بكر  اأَبي  بن  عي�صى  م  املَُعظَّ امللِك  بن  داود 

]ال�رسيع[  :
)((

َنِة
َّ

ال�ص

ـــــُه عـــــاَدٌة ـــُد الأَْقـــ�ـــصـــى لَ ـــِج َـــ�ـــصْ ــراامل ــاِئ ــص ـــًا � ـــثَ ـــاَرْت َم ـــ�ـــص �ـــصـــاَرَت َف

ــاً ــن ــْوَط ــتَ ــصْ ــ� ُم ـــْلـــُكـــْفـــِر  ِل َغـــــدا  ااإِذا  ـــرصِ ـــا� ن ــــــُه  لَ اهللُ  ــــَث  ــــَع ــــْب يَ اأَْن 

ًل وَّ
اأَ ــــــــَرُه  َطــــــــهَّ  ٌ

ـــــرصِ ـــــا� ـــــن ـــــــــراَف ــــــــَرُه اآِخ ــــــــهَّ ٌ َط
ـــــــرصِ ـــــــا� ون

يِن. الِح الدِّ ل، كاَن على َيِد امللِك الّنا�رِس �صَ وَّ
ُي�صرُي اإِىل اأنَّ ُفتوَحُه االأَ

]الكامل[  :
)2(

ِه يف الّتاريخ 80)- واأَن�صَدن لنف�صِ

ــِق ــَط ــْن مُمْ ــاِظ  ــح ــلَّ ــال ب ــٍن  ــصْ ــ� ــُغ ِب ــِقَمــــْن يل  ــِط ــْن َ ــمــى وامل ــلَّ ــمــاِئــِل وال ــِو الــ�ــصَّ ــْل ُح

ِه ِ مُمِْلٍق من َخ�رصْ واِدِف،  مُمْــِلــِق]86)ب[ ُمْرِي الرَّ  ٍ
ْ

ـــــر مِبُ نْــيــا  الــدُّ ـــِمـــْعـــَت يف  اأَ�ـــصَ

ويُطيُعني الهوى  على  الــَعــذوَل  قييَْع�صي  ال�صَّ وعــــاِذيَل  ـــِه،  ب عيُد  ال�صَّ ــا  ــاأَن ف

ِبها ـــْخـــٍل  بُ عــلــى  زاَرْت  ــــَرٍة  ــــري ــِقوَغ ــِف ــصْ ــ� ـــــــاَرَة ُم ـــُت لَــهــا زي ـــْث ـــَع ملـّـــا بَ

ــدي يَ ــْت  َــ�ــصَ مَل وقــد  ــْت  ــالَ ق ــا  م اأَْدِر  لَــقــيمل  مـــــاذا  اأَو  مـــنـــُه  ــا  ــن ــْي ــِق لَ مـــــاذا 

�َصْعِرها ُدُجـــنَّـــِة  مــن  ـــُم  ْكـــتَ اأَ َء 
ْ
ــي ــصَ � ــِقل  ــِط ــْن يَ مل  ــهــا  ــِي ــْل َح ــَت  ــاِم ــص � اأَنَّ  لــو 

ــِو�ــٌص ــَو�ــصْ ُمــتَ ِبُح�ْصِنها   
ُّ
احُلــِلــي ــِقحــتّــى  ــطِّ ــنَ ــٍن لــلــَجــمــاِد ُم ــصْ ــ� ــْب حِلُ ــَج ــاْع ف

ــــاوؤُه م تَـــــَرْقـــــَرَق  ْذ  اإِ ــــَد  ــــَوقَّ تَ ــــدٌّ  َْقــــِرِقَخ َ
ــِد املُــــرت ــى املُـــتَـــَوقِـّ ــي عــل ــف ــْه لَ

ِللُمْجتَلي َزْهـــــَرٌة   
َ
هـــي ــِنــهــا  ــِقَفــِبــُحــ�ــصْ ــتَــْنــ�ــصِ  َزْهــــــَرُة املـُـ�ــصْ

َ
ــبــهــا هـــي ــِطــْي وِب

يُّوب بن امللك الكامل، فارتفعت منـزلته حتى �صار كالوزير؛ تويف �صنة649 هـ. قالئد اجلمان 0)/)) ووفيات 
الح اأَ ال�صّ

مان )/97) واملنهل ال�صايف 2)/92. االأَعيان 258/6 وذيل مراآة الزَّ

 ))( ديوان ابن مطروح 49 وقالئد اجلمان 0)/8) والوايف بالوفيات ))/486 وفوات الوفيات )/424.

ايف 2)/94. )2( ديوانه 75 وقالئد اجلمان 0)/29 – 0) واملنهل ال�صّ
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((5

انْثَنَْت اإِذا  النَّ�صُر  ُن  الُغ�صْ ُهــا  ْ
ِقونـَـِظــر ـــرْبَ ـــتَ ـــصْ اإِ� اَء مـــن  َخــــ�ــــرصْ ـــٍة  ـــلَّ ُح يف 

ِخ�صاِبها اُر  اْخـــ�ـــرصِ ِمــْنــهــا  ــي  ــن ــُروُق ـــوِرِقويَ يُ مل  ــا  م ــــروُق  يَ لي�َص  ــُن  ــُغــ�ــصْ وال

ُحْلَوٍة يل  َخــْلــَوٍة  من  ِبها  ولـَـَكــْم  ــقــي]87)اأ[  ــهــا، َكــتَــَمــلُّ ــاب ــت ــِع ــا، َك ــه ــاِب ــص ــُر� َك

ــا اأُْخـــــَت الـــَغـــزاِل َمــاحــًة بَقيواأَقــــــوُل: ي ول  الـــَغـــزاُل  عــا�ــَص  ل  ــوُل:  ــق ــتَ َف

ــطــاِرٌد ُع َهـــواِك  يف  َقْلبي  ــْمــ�ــُص،  �ــصَ ــــْحــــَرِقيــا  يُ مل  ـــهـــا  لَ ـــُه  ـــُق ـــَعـــ�ـــصُّ تَ ــــول  ل

مل[
َّ
]جمزوء الر  :

)((
ِه يف َمن ا�صُمُه َبْدرون )8)- واأَن�صَدن لنف�صِ

ــــادْهلَـــــــــَك يـــــا بَـــــــــــــــْدروُن َوْجـــــــــٌه ــــع ــــصَّ ــــ� فــــيــــِه ُعــــــــْنــــــــواُن ال

ـــــقـــــاً وحَمْ نَــــْقــــ�ــــصــــاً  تَـــــَخـــــْف  اأَنْــــــــــــــَت بَـــــــــــــْدٌر وِزيــــــــــــــاَدْهل 

ين َجواَبها  َدنا َبهاُء الدِّ ين، ُزهري الكاتب؛ وقد اأَْن�صَ ىل َبهاِء الدِّ َها اإِ
َ
ِه، وكَتب َدنا لنف�صِ )8)- واأَن�صَ

]املن�رسح[  :
)2(

ْعِرِه م من اجُلزِء، من �صِ ِه، فيما َتَقدَّ لنف�صِ

ِق ـــــَوَرِ ــدي مـــَن ال ــيِّ ــصَ ــا � ــُت ي ــَقــِقاأَْفــَلــ�ــصْ ــَك الــيَ ــصِ ــْر� ــِع ـــــَدْرٍج َك ــْث ِب ــَع ــابْ ف

نــــاً ِ َ
ُمــــْقــــرت ـــــداِد  ـــــاملِ ب اأَتـــــــى  ـــــــَدِقواإِْن  ـــاً بـــــاخُلـــــدوِد واحَل ـــب ـــْرَح ـــَم َف

]املتقارب[  :
)((

ِه َدنا لنف�صِ )8)- واأَن�صَ

كـــاِتـــٍب ــــن  م ــــــَل  ــــــَخ بْ
اأَ اأََر  ـــــــَوَرْقومل  ال يف  اإِخــــــوانـَـــــُه  ـــُق  ـــاِي يُـــ�ـــص

الثُّغوِر بَيا�ِص  ِمــْثــَل  ــْلــُه  فــاأَْر�ــصِ ــــواِد احَلــــــَدْق]87)ب[   مِبِــــْثــــِل �ــــصَ
ً
حُمَــــّلــــى

]الكامل[  :
)4(

ِه 84)- واأَن�صَدن اأَي�صًا لنف�صِ

ــــوادي ــــَن ال ـــخـــذوا َي ــــــٌة، َف  راَم
َ
ـــي ْغـــمـــاِده الأَ يف  ــرُّ  ــَق تَ ــيــوَف  الــ�ــصُّ وَذروا 

))( ديوانه 06) وقالئد اجلمان 0)/9).

)2( م�صى تخريج اخلرب والبيتني، برقم )55)(.

))( لي�صا يف ديوانه.

 )4( ديوانه )5 وقالئد اجلمان 0)/29.

Bn_3deem_Book.indb   335 8/3/11   9:26 AM



((6

َ ِعــْيــِنــهــا ُ
ــــــذاِر ثـــم حـــــذاِر اأَْعـــــــن ــا ِمــــَن الآ�ـــصـــاِدوَح ــه ـــَن ِب ْع َ َ

ـــرص َفــَلــَكــْم �

ــــفــــوؤاِدِه ــكــْم واِثـــقـــاً ِب ــن ــــاَن م ــــــٌق ِبــــُفــــوؤاديَمـــن ك ـــــا واِث ـــاَك مـــا اأَن ـــن ـــُه َف

احِلــمــى ِبـــَجـــْرعـــاِء   ويل 
َّ
ــي ــبَ ــاِح ــص � ــا  ــــُه مــــن فــــاِدي ــــالَ ٌ م

ْ
ــــــر ــــٌب اأَ�ــــــصِ ــــْل َق

ــولــُه ــمــى َمــْعــ�ــصُ ــلَّ  ال
َّ
ــي ــِك ــ�ــصْ ــُه ُمـــراديواأََغــــــنَّ ِم ــن ــُت م ــْغ ــَل ــُب بَ ــي ق ــرَّ لـــول ال

ِه: ـــَخـــدِّ ـــذاِر ِب ـــِع ـــــُف ال ــا اأَِل ــن ــاديقـــالـَــْت لَ ــاُء الــ�ــصّ ــف ــصِ ــِه � ــِم ــ�ــصَ ــْب َم ــِم  ــي يف م

ــِرِه ــْع ــصَ ــــازٍل مــن � ــٍر ن ــْع ــصَ ـــاِديف بَـــْيـــِت � ب عــــاِكــــٌف يف  مـــنـــُه  ـــُن  فـــاحُلـــ�ـــصْ

ــٍف ــقَّ ــثَ ُ ِه مِب ـــــدِّ ــَف َق ــَه ــْف ــَه ــــصُ بــــاملـَـــيـّـــاِدَحــَر�ــصــوا ُم ــــا� ــــيّ َ ـــَه امل ـــابَ ـــص ـــ� ـــتَ َف

ــٍب ــجَّ حُمَ ــاِل  ــص ِو� ىل  اإِ ــِبــْيــُل  الــ�ــصَّ ــَف  ــْي ــعــاِدَك ــِر �ــصِ ــْم ــصُ ــاً و� ــب ــ�ــصِ ُظ ــْي َ ِب ْ
ــا بـَـــن م

ُمعاِنقي يَِبْيُت  وَهْل  اأَِبْيُت  َهْل  يا  ــــادي]88)اأ[  ـــدي َوُذوؤابَـــــــتـــــــاُه ِن ـــنَّ ـــَه ـــُم َك

ُه َ ْ
ــمَّ املـَــنـــاِطـــِق َخـــ�ـــرص ـــُه �ــصَ ـــمُّ ـــصُ لــاأَْجــيــاِدواأَ� ــــــــواِق  الأَْط اأَو  ــاً،  ــف ــَغ ــصَ �

ــن َكــْوَكــٍب ــِه ع ــاِم ــث ــَل ِل ــ�ــصْ ـــــلُّ َف ـــاِدواأَُح ـــبّ ـــُع ال ـــــُد  ـــــبَ ْع اأَ ـــــــواُه  َه ــــــا يف  اأَن

ٍ نــا�ــرصِ ـــري يف  ـــاِظ ن مــنــُه  ــــاِدواأُِجـــــْيـــــُل  ــــَوقّ َْقــــــِرِق ال َ
ِه املُــــــرت ـــن َخـــــــدِّ م

با ال�صِّ من  الــَغــراِم  على  ُجِبْلُت  َمــن  ــا  َمــعــادياأَن ــــــْوَم  يَ اهللَ  ـــاأَلْـــقـــى  �ـــصَ ـــــِه  وِب

ـــْم ُه ـــْرَ ــُت اأَِم ــْن ــاُق ُك ـــى الــُعــ�ــصّ ــوى اأَْجــنــاديفــــاإِذا اأَت ــَه ــَل ال ــتَ وَجــمــيــُع َمــن َق

�َصْلَوتي  - ُعــْمــَرَك  اهللُ  يُطيُل   - ـــاديماتَْت  ـــص ــــلَّ َر� ـــا عــــــاِذيل فـــيـــِه و�ــــصَ ي

]الطويل[  :
)((

ِه 85)- واأَن�صَدنا اأَي�صًا لنف�صِ

وُرقــادي �َصْلَوتي  مــاتـَـْت  الــُعــْمــُر،  ــَك  و�ُصهاديلَ ْبَوتي  �صَ عا�َصْت  ويَْهنيَك، 

ــرِصٌ ــا� ــع َم ـــَلـــْوُت  �ـــصَ قــد  اأيَنِّ  ـَع  ــنَـّ ُفـــوؤاديو�ــصَ ــَلــْوُت  �ــصَ لكْن  ــَدقــوا،  �ــصَ نَــَعــْم 

))( لي�صا يف ديوانه. 
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((7

]الكامل[  :
)((

ِه 86)- واأَن�صَدنا اأَي�صًا لنف�صِ

ُه َوَقدُّ ْيُب  الَق�صِ ما�َص  ــــــــاُن]88)ب[وُمَهْفَهٍف  ٌد َريّ وِّ
ــــــــاأَ ــــــــتَ ــــا ُم ــــم ــــاُه وِك

ـــ ِه الْ  الـــذي يف َخـــــدِّ
َ
ــكــْن يَــروُقــنــي ــتــاُنل ــ�ــصْ الــبُ ــُه  ــمَّ ــصَ ــاُن، ل مــا � ــت ــصْ ــ� ــبُ ـ

الــنَّــقــا ِرمْيَ  راأَى  وقـــد  اإِيلَّ  ـــــا  ـــنـــاُنوَرن ــــو، وُكــــــلٌّ ِمــْنــُهــمــا َو�ـــصْ ــــْرن يَ

ــتُــُه ــن جــانـَـ�ــصْ ــاَدين اإِنْـــ�ـــصـــاُن م ــط ــصْ ــا� ـــاُنف ـــص ـــ� نْ الإِ ـــُه  ـــَل ـــْث ِم ـَد  ــيَـّ تَــ�ــصَ مـــا  ل 

ــِهــْدتـُـُه ــَن �ــصَ ــْدَر ح ــبَ ــْدُت ال ــِه ــــاُنولــقــد �ــصَ ــــن ــــــٌم وبَ ـــــول َف ـــهـــا ل ـــابَ ـــ�ـــص ـــتَ َف

ــــْن َدنـــا ـــُة َم ـــاَم ـــــــــٌة لــــول �ـــصَ ــهـــا ثـُــْعـــبـــاُنوُذوؤابَ ـــُت ِبـــاأَنَـّ ـــْف ـــَل ِمـــْنـــهـــا َح

ــُه الْـــ ــاَف ــص ـــَوْت اأَْو� ـــا اأَِهــْيــُم مِبَـــْن َح ـــاُناأََف ـــص ـــ� ــــاُر والـــــِغـــــْزلُن والأَْغ ــــم اأَْق

ل َفَكْيَف  كــاَن  َحْيُث  يُْع�َصُق  ْحـــ�ـــصـــاُنواحُل�ْصُن  ــٍن زانَـــــُه اإِ ــصْ ــ� ــُح ـــو ِب ـــبُ ـــصْ اأَ�

ــُه: ــْولَ َق اأَنْــ�ــصــى  َفَل�ْصُت  ْيُت  نَ�صِ ـــاإِذا  ــمــُنف ْح ــرَّ ال ــَك  ــبُ ــْي
ــَحــ�ــصِ َف ــنــي  ــتَ ُخــْن اإِْن 

ِه ـــــدِّ َخ يف  َقـــبَّـــْلـــتُـــهـــا  ـــقـــاً  ـــقـــاِئ ـْعــمــاُنو�ـــصَ ـــهـــا الــنُـّ ـــوِل ـــُذب ـــــى ِل ــى َرث ــت ح

]ال�رسيع[ هم:  َدن والِدي - رحمُه اهلل - لبع�صِ 87)- اأَن�صَ

ــهــا ــثُ ــْي ــراِغ بَ بـــاتـَــْت  ــًة  ــَل ــْي لَ ــا  ي ـــقُّ]89)اأ[  ـــبَ ال ـــهـــا  لَ ـــى  ـــنّ َغ اإِْذ  تـَـــْرُقــــ�ــــصُ 

ـــهـــا ـــراِح ـــاأَْف ـــي ِب ـــمِّ ــــْدُت ِمــــن َغ ــــِك ــقَُّف ــصَ ــ� ــْن ـــْبـــُح يَ ــــول الـــ�ـــصُّ ــــقُّ ل اأَنْــــ�ــــصَ

 بن اإِبراهيم 
ّ
، اأنا اأَبو الف�صل، اإِ�صماعيل بن علي

ّ
 بن القا�صم بن علي

ُّ
88)- اأَنباأَنا اأَبو القا�صم، علي

. د، عبد الكرمي بن حمزة بن اخَل�رسِ اجَلْنزورّي، اأنا اأَبو حممَّ

حيم 
َّ
�ْصتاّن، عن عبد الكرمي بن حمزة، اأنا اأَبو زكريّا، عبد الر

َ
ح: واأَنباأَنا اأَبو القا�صم احَلر

:
)2(

د، عبد الغني بن �صعيد، قال ، اأنا اأَبو حممَّ ابن اأَحمد بن َن�رسْ

))( ديوانه )9) - 92) وقالئد اجلمان 0)/22. 

زاذ؛ وهو عثمان بن �صالح، وُيعرف �صالح بُخرزاذ. 
ّ
د بن خر زاذ االأَنطاكي: هو عثمان بن عبد اهلل بن حممَّ

ّ
)2( عثمان بن خر

هبي 9)/)42. ومل َيرْد له  كذا قال عبد الغني بن �صعيد، وينظر تاريخ دم�صق 45/)29 وتهذيب الكمال 9)/)42 و�صري الذَّ
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((8

زاذ.
َّ
ُف �صالٌح ِبُخر

َ
زاذ االأَْنطاكي قال: وهو عثمان بن �صالح؛ وُيْعر

َّ
ُعثمان بن ُخر

اَبة، على َظْهِر كتاٍب:
ّ

د بن اأَ�صعد بن اجلّوان النَّ�ص 89)- قراأُت بخطِّ حممَّ

]الكامل[ ْعدّي: 
َّ

ُخنا ابن رفاعة بن َغدير ال�ص
ْ
َدنا �َصي اأَن�صَ

�صاملِاً ِج�ْصِمَك  َجميَع  ــاُب  ب ــذُّ ال ـــَذُر  ـــِهيَ ـــروِح ــد ُق ــنَ ــِع ع ــْب ــطَّ ــال َوُوُقـــــوُفـــــُه ب

ِديِْقِه �صَ َجميِل  مــن  يُْخفي  ــْذِل  ــنَّ ـــَر َقــبــيــِحــِهكــال ـــثُّ غ ـــبُ ــَص يَ ــ� ــي ـــــــداً ول بَ
اأَ

 ،
)((

يُخ االأَديُب، اأَبو احُل�صني، يحيى بن عبد العظيم، املعروُف باجَلّزاِر 90)- ]89)ب[ اأَن�صَدن ال�صَّ

]اخلفيف[  :
)2(

ِه لنف�صِ

ــراُء ــْف ــصَ ــ�ــصِ ِخــْلــَعــٌة � ــْم ــ�ــصَّ ـــَن ال ـــتـــاُءيل م الـــ�ـــصِّ اأَتــــــــاين  اإِذا  اأُبــــــــايل  ل 

الــَغــْيـــ ــــَدَث  َح اإِْن  ْمــَهــِريْــِر  الــزَّ ـــَن  ـــواُءوم ـــَه ــــُم ِثــيــابــي، وَطــْيــَلَــ�ــصــاين ال

�ُصو ــه  ب ــاُء  ــ�ــص ــَف ، وال ــــــصُ الأَْر�  
َ
ــي ــِت ــْي ــمــاُءبَ الــ�ــصَّ ــتــي  ــْي بَ ــُف  ــْق ــصَ ـــــداٌر، و� ُم ٌر 

ـــ نْ اأَ قد  ُد  ـــرَبْ وال ْم�ِص،  ال�صَّ يف  ــراين  تَ َهــبــاُءلــْو  اإِينِّ  ــَت:  ــْل ــُق لَ ــمــي،  ِجــ�ــصْ ــَل  ــَح ـ

ــو ــاِر عــلــى الــطُّ ــه ــنَّ ــِل وال ــْي ــلَّ ـــَن ال وَهـــنـــاُءيل ِم يَــْنــَقــ�ــصــي  ل  ـــــــزاٌء  َع ِل 

ـــ ــْي ـــاَح ِعـــْنـــدي ملــا ِف ـــب ـــصْ ْمــــ�ــــصــــاُءَفــــَكــــاأَنَّ الإِ� ـــــِه َحـــبـــيـــٌب َرقـــيـــبُـــُه الإِ

ٌّ
ــــي جـــاِهـــِلـــي ــــن ـــصُ اأَنَّ ـــا� ـــنّ ـــَع ال ـــنَّ ـــــا لـَــــُهـــــْم اأَْهــــــــــواُء�ـــصَ مــــــانـَـــــَويٌّ وم

َراأَْوين اإِْذ  ـــري  ـــظـــاِه ِب ــمــاُءاأََخــــــــذوين  ــْل ـــْووؤُُه الــظَّ ـــصُ ـــ� ــْمــ�ــٍص تَ َعـــْبـــَد �ــصَ

ِج�ْصـ نَــحــا  ــُذ  ــْن ُم ــتــاِء  الــ�ــصِّ ــَل  َفــ�ــصْ ـــاُءاإِنَّ  ـــص ـــ� ْع ـــُه الأَ ـــانَ ـــي ـــــــــَدْت بَ بْ
 اأَ

َ
ِمـــــي

ـــْز َع اإِْذ  ُد  َّ َ
ـــــــــرب ُ امل  

َ
ـــي ـــم ـــْظ َع ـــِه  ـــِب الــــَفــــّراُءف ـــمـــى  واْحـــتَ  

ُّ
ــي ــائ ــص ــ� ــِك ال َز 

 يف املوؤتلف واملختلف لالأَزدي.
ٌ
ِذْكر

كيب، �صاحب جموٍن، ميدح امللوك  ّد التَّورية، عذب التَّ
ين، ال�ّصاعر امل�رسيُّ امل�صهور؛ كان بديع املعان، جي جمال الدِّ  )((

اج الوّراق؛ تويف �صنة 679 هـ بالفالج. قالئد اجلمان  والكبار؛ ومل يكن يف ع�رسه من يقاربه يف جودة النَّظم غري ال�رسِّ

مان 4/)6 وفوات الوفيات 277/4. 266/9 واملغرب: ق�صم م�رس 296 وذيل مراآة الزَّ

 )2( الق�صيدة يف املغرب: ق�صم م�رس 09) وفوات الوفيات 287/4.
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((9

ِه، قال:  اأَي�صًا لنف�صِ
)((

)9)- ]90)اأ[ واأَن�صَدن

ين، ابن  َفَلقيني رجٌل ُيقاُل لُه: �رَسف الدِّ اإِليها،  ًة، ثم ُعْدُت  وكنُت َتركُت اجِلزاَرَة ُمدَّ

]اخلفيف[  :
)2(

قدمي، َفالَمني على ذلك، ]فقلُت له[

ـــ يْ ــدِّ ََف ال ــــرصَ ــدي � ــيِّ ــصَ ــا � ــال تَــُلــْمــنــي ي ــاب ــصّ ــ� َق َراأَيْــــتَــــنــــي  مـــا  اإِذا  ـــــِن 

ِع�ْصـ ــا  م اجِلــــــزاَرَة  ــُر  ــُك ــص اأَ� ل  ـــــُت ِحـــفـــاظـــاً واأَْرُفـــــ�ـــــصُ الآدابـــــاكــيــف 

ـــ ــْي ــَرجِّ ـــاُب تُ ـــِك ـــَحـــِت ال الِكاباوِبــهــا اأَ�ـــصْ اأَرجــــو  كــنــُت  ــْعــِر  وبــالــ�ــصِّ ـني 

اإِْذ ذاَك وزيراً،  يِخ -وكاَن  ين، ابن ال�صِّ اأَْبياتي هذه، عند ُمعني الدِّ  
ُ
وقال: وَجرى ِذكر

َف اإِىل �َصماِع  وَّ  ملعنِي الِديِن املَْعنى، َفَت�صَ
ْ
اً -ومل يذكر ب ابن اخليمي حا�رسِ وكان املَُهذَّ

ُهما اإِيّلَ؛ وهما:  
َ
ب

َ
َلُهما وَن�ص : اأَْعِرُفها: واأَن�صَدُه ببيتني اْرجَتَ

ّ
مي

َ
االأَبياِت؛ فقال ابُن اخِلي

]اخلفيف[  

ـــاِب الـــَقـــ�ـــصّ ِبــــــَزْفــــــَرِة  تـَــِعـــْبـــنـــي  الآداِبل   ِ
َ

ــــرب ــــْن َع ـــن  م  ٌ
ْ

َخــــــر  
َ
َفـــْهـــي

ْ
�ــرصِ وُمـــْذ  الــكــاِب  على  لي  َف�صْ ــاَن  الــكــاِبك ــَل  ــ�ــصْ َف ـــــْوُت  َرَج اأَديـــبـــاً  ُت 

َفُهما  البيتان،  ا هذان  مَّ
واأَ لُفالٍن،  املَْعنى  ُب: واهلِل،  املَُهذَّ َنُهما اجلماعُة، فقال 

َ
فا�ْصَتْح�ص

يل.

ٍة، ذكر فيه اأَ�صماَء �ُصعراء  )9)- ]90)ب[ قراأُت بالقاهرة يف جمموٍع َجَمَعُه بع�ُس االأُدباِء يف �صكَّ

، قال:
)((

عرهم ِه، و�صيئًا من �صِ ِ َع�رسْ

، �صاحُب كتاب )اجلاِمع الكبري يف اللَُّغة(؛ وهو �َصيُخ اأَبي 
)4(

د بن جعفر اأ -   اأَبو عبد اهلل، حممَّ

مان 64/4 وقالئد اجلمان 270/9. ه يف املغرب 6)) وذيل مراآة الزَّ ))( اخلرب بن�صِّ

)2( كلمتان مطمو�صتان يف الهام�س.

ه. بري، قراأُته بخطِّ دٌة من كتاب )جنان اجلنان( البن الزُّ ))( يف هام�س االأَ�صل، بخطِّ ابن العدمي: عرفُت بعد ذلك، اأَنَّه م�صوَّ

م بعلوم العربَّية؛ تويف �صنة 2)4هـ. اأُنوذج 
ِّ
، االإِمام العاّلمة، القي

ّ
د بن جعفر القّزاز القريواّن، اأَبو عبد اهلل التَّميمي )4( حممَّ

واة )/84 ومعجم االأُدباء 2475/6.
ُّ
مان 65) واإنباه الر الزَّ
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(40

: حاجى يومًا بع�َس َتالميِذِه، فقاَل لُه:   
)((

 عنه، قال
َ

، ابن ر�صيق؛ ُحكي
ّ
علي

]الطويل[  

ــَب يف الــَورى ــنَ ــَزيْ ــاٌد َك ــَك عــبّ ــْي ــاِج و�صاِحِباأُح ــديــٍق  �ــصَ مــن  اإِلّ  تـُـــوؤَْت  ومل 

فاأَجاَبُه التِّلميُذ:

ــعــي ــداِم ـــ�ـــصُّ َم ــا ُتِ ــى م ــاأَْكــتُــُم حــتّ ــواكــِب�ــصَ �ــصَ ُدمــــوٍع  مــن  منها  ــلَّ  ــَه انْ ــا  مِب

اٌد 
ّ
»َعب فًا:  حَّ ُم�صَ يِخ  ال�صَّ قوِل   

َ
َعْك�س اأَنَّ  ديهة؛ وذلك 

َ
الب واأَْبَدَع يف  االإِجابَة،  فاأَح�صَن 

فًا؛  حَّ ُم�صَ َمعكو�صًا  ُت« 
ْ
اأُِتي »منَك   :» »�صاأَْكُتمُ االآَخر:  ذاِئٌع«. وقول  »�رِسَُّك  كزينب«: 

ديٍق و�صاحِب«. يِخ: »ومل ُتوؤَْت اإِاّل من �صَ فكاأَنَّه قاَبَل قوَل ال�صَّ

]الكامل[  :
)2(

مان
َ
ب -  اإِدري�س بن الي

غـــاً ـــا ُفـــرَّ ـــن ـــْت ــــّراِحثَـــُقـــَلـــْت ُزجــــاجــــاٌت اأَتَ ال ِف  ْ
ـــرصِ ـــ� ِب ــْت  ــئَ ــِل ُم اإِذا  ــى  حــتّ

َحَوْت مِبا  تَطَر  اأَْن  َفكاَدْت  َخفَّْت  ــــــالأَْرواِح])9)اأ[  ــوُم تـَــِخـــفُّ ب ــص ــ� وكـــذا اجُل

:
)((

َمْكَدم ج -  املعروُف بابِن الزَّ

 لُه باأَلِف ديناٍر، فعاَقُه 
َ
ي�س، ِبَق�صيدٍة؛ فاأََمر

َ
وا�س بن ُمَقلِّد بن ُقر

ْ
ولِة، ِقر َمَدَح �رَسََف الدَّ

باَعُه  ُعرو�صًا  ِبها  فاأَْعَطْوُه  ديناٍر،  مئِة  على  االأَلف  من  ف�صاَنَعُهم  ُقري�ٍس،  ابن  ُكّتاُب 

]الطويل[ ِبع�رسين ديناراً، وقال فيهم: 

 ))( العمدة )/508 ومعجم االأُدباء 2476/6 وجواهر االآداب البن ال�رّسّاج )/420.

 ال�صاعر؛ تويف �صنة 450هـ. جذوة املقتب�س 70) وبغية امللتم�س 
ّ
بو علي العبدرّي، االأَندل�صي  )2( اإِدري�س بن اليمان بن �صاٍم، اأَ

خرية )/)25 واملغرب: ق�صم االأندل�س )/400 والوايف بالوفيات 27/8). 6)2 والذَّ

الطيب 75/4. وهما مما  خرية )/257 واملغرب وال�رسي�صي 5/))) ونفح  امللتم�س 7)2 والذَّ له يف اجلذوة وبغية  البيتان   

ين�صب اإِليه يف الوايف. وُن�صبا اإىِل ابن �صبل البغدادي، يف معجم االأُدباء )/084) وعيون االأَنباء )/8)).

مكدم؛ وهو القوّي ال�صديد، من اأَهل  ّاج، ويعرف بالزَّ ، املعروف بال�رسَّ
ّ
))( �صليمان بن الفتح بن اأَحمد االأَنبارّي، اأَبو علي

املو�صل؛ تويف �صنة 98)هـ. الوايف بالوفيات 5)/8)4.

االأَبيات له يف ديوان املعان )/405 والتذكرة الفخرية 00) والبديع البن اأَفلح 99. وهي للطاهر اجلزري، يف دمية الق�رس   

ة 
َّ
احلمدوني التذكرة  يف  ون�صبت   .(99/( الوفيات  وفوات   2(5/24 بالوفيات  والوايف   265/5 االأَعيان  ووفيات   (56/(

. وبال ن�صبة، يف معجم البلدان )/88).
ّ
8/)0) اإِىل اأَبي عمران املو�صلي
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َقـــِعـــْيـــِديِّ ُظــْلــَمــًة ـــِهولـَــْيـــٍل كـــَوْجـــِه الـــرَبْ ـــروِن ــــــوِل ُق ـــِه وُط ـــي ـــان ـــــــْرِد اأَغ وبَ

ٌد َّ َ
ــِه نـَــــْوٌم ُمـــ�ـــرص ــي ـــْومـــي ف ـــُت ونَ يْ َ َ

ـــرص ـــِنـــِه� ــن َفــْهــٍد وِديْ ــَلــْيــمــان ب ــِل �ــصُ ــْق ــَع َك

ـــُه ـــفـــاٌت كـــاأَنَّ ـــِت ــِه الْ ــي ـــــــٍق ف ـــِطـــِه وُجـــنـــوِنـــِهعــلــى اأَْولَ َخـــْب ـــٍر يف  ـــاِب ـــــو ج اأَب

ــُه ــاأَنَّ ك ــبــاِح  الــ�ــصَّ ــــُه  َوْج ـــدا  بَ اأَْن  َجِبْيِنِهاإىِل  ــْوِء  ــصَ و� ِقــْروا�ــصٍ  ـــِه  َوْج �َصنى 

من  َمهم 
َّ
وَغر ُكّتاَبُه،   َ واأَْح�رسَ َُه  اأَْح�رسَ ِة،  والِق�صَّ عِر  ال�صِّ على  ولِة  الدَّ �رَسُف  وقَف  فلّما 

 لُه ِبها.
َ
َل لُه االأَلَف التي اأََمر اأَْمواِلِهم اأَلَف ديناٍر، وَعجَّ

:
)((

ّ
ر الفار�صي د -  ُعمر بن ُمَعمَّ

ة، يف طلِب ُغالٍم كاَن َكِلفًا 
َ
َقّلي قال: َذكر ابُن ر�صيٍق ُخروَج هذا ال�ّصاعر اإِىل َجزيرِة �صَ

ُه الُغالُم ِبَخْنَجٍر كان  ْت بيَنهما ُمناَزَعٌة، َفَوَجاأَ
َ
ًة طويلًة، وَجر َطحبا مدَّ بِه، فاأَْدَركُه وا�صْ

ِحلٍّ  اهلُل يف  َجَعَلُه  َمن  هَو  فقال:  قاِتِلِه،  و�ُصِئَل عن  �صديٍد؛  َوَجٍع  بعَد  فماَت  َيِدِه،  يف 

]الب�صيط[ َنَع قبَل َمْوِتِه ِب�صاعٍة:  ِه، و�صَ مِّ َ
ٍد، ومل ُي�ص و�َصَعٍة؛ الأَنَّه َفَعَل غرَي ُمَتَعمِّ

ــي َدم اأَراَق  ــُه  مــن َخـــَطـــاأٍ  عــلــى  ــبــي  ــْل ـَهــِمَق مِبُــتَـّ ــي  ــل ــْت َق  يف 
َ
َقــْلــبــي ولَـــْيـــ�ـــصَ 

َهلَكْت اإِْن  النَّْف�ِص  ِلَفْقِد  اآ�صى  ــقــى مـــَن الـــنَّـــَدِمولَ�ْصُت  ــْل ـــا يَ ـــاَي مِل ـــص ــكــْن اأَ� ل

ُد. هُّ يتني اإِاّل التَّ�صَ
َ
ثم ما �ُصِمَع منُه بعَد اإِْن�صاِد الب

:
)2(

ّ
َقلِّي د بن اأَبي بكر ال�صَّ هـ -  حممَّ

َ اأَنَّه كاَن َعِلَق بع�َس اأَوالِد الُقّواِد، 
ة اخَلطريِة(، وَذكر رَّ قال: وَذكرُه ابُن الَقطاع يف )الدُّ

مي 
ْ
َح بِه، وزاَد َوْجُدُه وَغراُمُه؛ وَكَتمَ ذلك اإِىل اأَْن �صاَر َير

َّ
ُه منه ]92)اأ[ َهوًى َبر

َ
وخاَمر

]الكامل[ ُتُ َوْجَدُه بِه؛ وقال فيه:  ْ
َكِبَدُه ِقَطعًا، وهو َي�ص

))( عمر بن معمر الفار�صي، امللّقب بالقلم، كان نزر ال�ّصعر، متظاهراً باالأَدب، م�صتعماًل حل�صن االأَخالق، قتله غالٌم كان 

مان 247؛ واخلرب والبيتان فيه. به كلفًا، �صنة 408هـ. اأُنوذج الزَّ

واة )/)6) ومعجم العلماء 
ُّ
ّرة اخلطرية 204 - 205 واإِنباه الر )2( بهذا اال�صم، يف اخلريدة: ق�صم املغرب )/27) - 28) . ويف الدُّ

د بن عبد اهلل، املقرئ، النحوي. واخلرب واالأَبيات يف م�صادر ترجمته. وال�صعراء ال�صقليني 207: اأَبو بكر، حممَّ

Bn_3deem_Book.indb   341 8/3/11   9:26 AM



(42

يـَــُلـــوُح ـــوِن  ـــف اجُل َخـــيـــالـُــَك يف  ـــذا  ُروُحه ِب  ـــذَّ ـــَع ُ امل ــِم  ــصْ ــ� اجِل يف  ـــاَن  ك ــو  ل

ــوى ــَه اأُقـــا�ـــصـــي يف ال ــــا  ّ مِم يْــُحيـــا �ــصــامِلــاً 
ْ

ـرب َ الــتَـّ
ــفــى مــن َقــْلــِبــي ــتَ ــصْ ـــد ا� وق

دى وتـَـَرْكــتـَـنــي ــصَ الـــرَّ ــَر� ــي َغ ــن ــاَدْرتَ ُجـــــروُحغ ـــِه  ـــي وف اإِلّ  يل  ـــَو  ُعـــ�ـــصْ ل 

ــن َفمي َقــــْذيف م ــاَك  ــن ــْي َع ــْت  ــنَ ــايَ ــو ع َم�ْصفوُحل َدمـــي  َمـــْع  ــي  ــع وَدْم ــدي،  ــِب َك

ــًا ــتَ ــْق َم تـَـــَر  ومل  َمـــْقـــتـــوًل،  ــــَت  يْ
ــــَراأَ ـــوُحلَ ـــْذب َم َفــمــي  مـــن  اأَينِّ  ــــَت  ــــْل وخَلِ

:
)((

ّ
د التَّنوخي  بن حممَّ

ُّ
ن، علي

َ
و -  اأَبو احَل�ص

ْت يف الكاأَ�ِس، وَطفا َحباُبها طالعًا على َوْجِهها، بعد اْنِحداِرِه 
َ
 اإِذا �ُصِكب

َ
قال ي�صُف اخَلْمر

]الب�صيط[ َن: 
َ

اإِىل اأَ�ْصَفِلها، واأَْح�ص

َقــَدٍح يف  ْم�ِص  ال�صَّ َك�ُصعاِع  ــــــزاِج املــــاِء �ــصــاِقــْيــهــاوَقــْهــَوٍة  ــهــا مِبِ ــجَّ قــد �ــصَ

ــا ــه ــِل ــاِف ــص اأَ� يف  ـــراً  ـــث نَ ُدّراً  ــاتـُـــِريْــــَك  ــه ــْي ــاِل اأَع يف  ــاً  ــم ــي ــِظ نَ ُدّراً  ـــوُد  ـــع تَ

:
)2(

ّ
َقلِّي ز -  القا�صي اأَحمد بن القا�صم ال�صَّ

]الب�صيط[ من الّطاِرئنَي على ِم�رس: 

َعِلقاً اأَ�ــرْصاِكــهــا  يف  ــُت  ــْل َظ ــًة  ــيَ ــْب َظ ــا  ــيي ــرْصاك ــاأ� ِب ــْق  ــَل ــْع تَ الـــــَوداِع ومل  يَــــوَم 

ــُه ــتَ ــا راَعــْيــِت ُحــْرَم ــاِكَرَعــْيــِت َقــْلــبــي وم ــْرع ــــْذِه، كــيــَف مــا راَعـــْيـــِت َم ــا َه ي

ــِه ـــــــوؤاداً قـــد َحـــَلـــْلـــِت ب ـــــِرقـــــَن ُف واِكاأََتْ ـــــاأْ ـــداً َوْهـــــَو َم ـــْم ِبـــنـــاِر ُحـــبِّـــِك َع

�َصَجني ِبها  اأَْر�ـــصٍ  من  يْــِح  الــرِّ نَْفَحَة  ــــراِكيا  ــُر ِذْك ـــ ــْي ــاٌة َغ ــي ــلــُمــِحــبِّ َح هــْل ِل

:
)((

 بن اأَحمد، املعروُف بابِن املاِعِز
ُّ
ح - علي

ّرة اخلطرية. ّرة اخلطرية 44). والبيتان له يف الدُّ . الدُّ
ّ
قلي د، املعروف بال�صّ  بن حممَّ

ّ
))( اأَبو احل�صن، علي

يّام االأَف�صل. اخلريدة: 
�صيد؛ من الّطارئني على م�رس، وكان قا�صي ق�صاتها يف اأَ

َّ
، القا�صي الر

ّ
قلي )2( اأَحمد بن القا�صم ال�صّ

ق�صم املغرب )/6))-7)) ومعجم العلماء وال�صعراء ال�صقليني 24. واالأَبيات له يف م�صادر التجمة.

مان  ؛ تويف باحلجاز بعد �صنة 408هـ. اأُنوذج الزَّ بِّ ))( ابن املاعز الّطبيب؛ كان حلو الكالم، قليل ال�صعر، م�صهوراً بعلم الطِّ

مان. 9)2. واخلرب والبيتان يف اأُنوذج الزَّ
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َف بِه َي�رْسَُب عنَد �صاحٍب لُه، 
َ
ُع اأَْحواَلُه، َفَعر

َّ
 ِم�ْصهوٌر؛ وكاَن ُيِحبُّ ُغالمًا، وَيَتَتب

ٌ
�صاِعر

اخلفيف[ ]جمزوء  فاْجتاَز بالّداِر، وكتَب على باِبها: 

لـَــــــــــــــــذاَذٍة يف  ــــــــا  ــــــــم ــــــــتُ ُباأَنْ ـــــــــــذَّ ـــــــــــَع  ُم
ٌّ
وَعــــــــــــِلــــــــــــي

ـــي ـــب ـــال ـــــــــــــــَن اأَهـــــــــــــرُبوالـــــــــَهـــــــــوى فــــــيــــــَك ط ُدلَّــــــــنــــــــي اأَي

:
)((

 الَوّراق
ّ
و�صي

ُّ
دون ال�ص

ْ
د بن َعب ط -  حممَّ

]الكامل[ ُلها:  وَّ
ىل َوَطِنِه، اأَ  ا�ْصِتياَقُه وَحنيَنُه اإِ

َ
لُه من ق�صيدٍة، وَذَكر

َدْع ـــَكـــِر  ـــ�ـــصْ ـُــَع امل َجــــبَــــَل  ـــا  ي ـــــاهلِل  يب
ْ

ِريـْــــــَح اجُلــــنُــــوِب لَــَعــلَّــهــا تَـــ�ـــرص

َطــَرَقــَت ــذي  ال طـــارٍق   َ َقــ�ــرصْ يــا  ـــِر])9)اأ[  ْك ـــذِّ ـــَك بَـــاِبـــُل ال ـــْن ـــاَي ِم ـــص ـــ� اأَْح

ً
ــى ــل ِق ـــَك  ـــْن َع ُت  ْ َ

ـــــرص ـــــ� اأَْق ـــا  م ِواهلِل 
ْ

ُت بـــالـــَقـــ�ـــرص ْ َ
ـــــــرص ـــــــ� ـنــي اأَْق لــكــنَـّ

ــا ـــِل وي ـــْي ـــصِ ـــالأَ� ــــــْرَد ِظـــلِّـــَك ب ـــا بَ ْهــــِري ــِة الــــدَّ َريّـــــــاَك عـــنـــَد َفــ�ــصــا�ــصَ

ِمْنها يف ِذْكِر َمْع�صوٍق لُه هناك:

ُُه َ
ــــرب ــــْن ـــــاَح َع ــــراً ف ــــْح ِعـــْطـــِرولـَـــثـَـــْمــــُت نَ ول  ــــٍب  ِطــــْي ـــا  م  ِ

ْ
ــــــر َغ ــــن  ِم

ــد ــه وق ــي ــل ــَمــْمــُت اأَنْــفــا�ــصــي َع يَــ�ــرْصيو�ــصَ ـــذي  ال نََف�صي  مــن  ــُت  ــْق ــَف ــصْ اأَ�

ـــُه لَ ـــلـــوَع  �ـــصُ ــــْدري ل  �ــــصَ ـــْدريفــــكــــاأَنَّ  ــي بــــاَن عـــن �ـــصَ ــب ــْل وكـــــــاأَنَّ َق

ــن َطـــَرٍب ــُت م ــْح ــبَ ــصَ ــُع � ــطــي ــتَ ــصْ ــو اأَ� ــِرل ــْح ــبَ ال ذا  ـــواَد  ـــصَ � ــــَك  لَــــْي اإِ ــْوقــاً  �ــصَ

. الكاُف يف »اإِليَك« َيعني راجعة اإىِل الَق�رسْ

ــــــَل جـــاِنـــبَـــْيـــَك كــمــا ــــــبِّ ـــى اأَُق ـــتّ ـــَف الـــبَـــْدِرح ـــصِ ـــرا� ـــُت فـــيـــَك َم ـــْل ـــبَّ َق

كما ــــَك  ــــَديْ لَ ــــاين  ــــف اأَْج ـــصُ  ـــ� ـــي ــــْدريواأُف ــا تَ ــه ــَك ومـــا ِب ــي ــل ــْت َع فــا�ــصَ

باه �صكن �صو�صة فعرف بذلك،  ًا على احلقيقة؛ بل من اأَكابر القريوان، وبها مقامه االآن؛ لكنَّ اأَ
ّ
))( قال ابن ر�صيق: لي�س �صو�صي

 عذب االأَلفاظ، يت�صّلل اإِىل املعنى البعيد بلطافٍة و�صكون جاأ�س. اأُنوذج الّزمان 2))-6)) والوايف بالوفيات 
ٌ
وهو �صاعر

)/205-206. والق�صيدة يف م�صادر التجمة.
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:
)((

حمن بن اأَحمد
َّ
ي - اأَبو َحبيب، عبُد الر

]الكامل[  :
)2(

َله

ــِه ــاِق ــ�ــصّ ــن ُع ــِه م ــي ــــذويل ف ــى َع ــح ــصْ ـــــِهاأَ� اِق
ْ

ـــــرص اإِ� كــــالــــبـَـــْدِر يف  ـــــدا  بَ ــــا  ّ مل

ٌة َ ْ
ـــــر َغ يَــــُلــــوُم ولـَــــْوُمـــــُه يل  ـــــدا  ـــفـــاِقـــِهوَغ ــَص ِمــــن اإِ�ـــصْ ــ� ــي ــِه ل ــي ــل ـــُه َع ـــْن ِم

]الب�صيط[  :
)((

ولُه

ــــَو نــاِظــُرهــا ــــاًء َوْه ــوين ِدم ــف ــــري ُج ـــَو َمــْربـَـُعــُهجُمْ ـــداً َوْه وُمــْتــِلــُف الــَقــْلــِب َوْج

ـــِه ُروؤيَـــِت ُدوَن  ــي  ــع َدْم حـــاَل  ـــدا  بَ ـــُهاإِذا  ـــُع ـــْرُق ـــَو بُ ـــْه ــِه َف ــي ــل ـــي َع ـــنِّ ـــاُر ِم ـــغ يَ

:
)4(

ّ
ك - اأَبو احل�صن، َجعفر بن اإِبراهيم، املَعروُف بابِن احلاجِّ اللَّْوَرقي

]ال�رسيع[  ]
)5(

]لُه:

ــــن بــــاِئــــٍع ِديْــــنَــــُه ـــي م ـــب ـــَج ــــا َع ــــنــــاْهم ٍة يَــــْبــــُلــــُغ فـــيـــهـــا ُم ِبــــــَلــــــذَّ

ـــٍد ــــــُب مــــن حـــا�ـــصِ ــــــَج ـــــــــا اأَْع ـــواْهواإِنَّ ــــــــــراُه ِبـــُدنْـــيـــا �ـــصِ ـــبـــيـــُع اأُْخ يَ

:
)6(

يُّ ِ د بن َبركات بن هالل، النَّْحوّي، امِل�رسْ ل - اأَبو عبد اهلل، حممَّ

ادها وُزهادها، وكان 
ّ
ب باالأَندل�س، وكان من �صاحلي االأُمة وُعب دَّ

ديَّة، وتاأَ حمن بن اأَحمد بن حبيب، ُولد باملحمَّ
َّ
))( عبد الر

مان 7)) والوايف  ب بال�ّصعر، �صكن الثغر باالأَندل�س مرابطًا حتى ُقب�س قبل االأَربعمئة. اأُنوذج الزَّ
ّ

ي�صلح للفتوى؛ مل يتك�ص

بالوفيات 8)/02) وفوات الوفيات 266/2.

)2( البيتان له يف االأُنوذج 8)) والوايف 8)/)0) والفوات 266/2.

))( البيتان له يف االأُنوذج 9)) والوايف 8)/04) والفوات 267/2.

مًا يف النَّظم  ، بعد ما اعتكف على املدامة زمنًا؛ وكان مقدَّ َك وعفَّ
َّ

)4( من اأَهل بيت جاللٍة ووزارٍة وف�صٍل وكرٍم؛ ممَّن تن�ص

والنَّرث؛ تويف قبل 494هـ. اخلريدة: ق�صم املغرب 9/2)) ومعجم ابن االأَّبار 70 ورايات املربزين 202 وبغية امللتم�س 257 

واملغرب: ق�صم االأندل�س 277/2.

)5( البيتان له يف اخلريدة ونفح الطيب 4/)0).

باالأَخبار  ال�صعر فيجيد، وله معرفة ح�صنة  يقول  املرّبزين؛ كان  واأَعيانهم  امل�رسيّني،  اأَحد ف�صالء  ويف،  ال�صُّ عيدي، 
َّ

ال�ص  )6(

القاهرة )))  االأُدباء 2440/6 واملغرب: ق�صم  �صنة 520هـ. اخلريدة: ق�صم م�رس 42/2 ومعجم  واالأَ�صعار والنَّحو؛ تويف 

دون 7)2 ووفيات االأَعيان 75/7 والوايف بالوفيات 247/2 وبغية الوعاة )/59. واة )/78 واملحمَّ
ُّ
واإِنباه الر
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]الكامل[  :
)((

له

لَها ْهــــًا  اأَ واَفـــَقـــْت  نيَعُة  ال�صَّ ــِدواإِذا  ــيَ ــِع ال ــَطــِن ــِق ُمــ�ــصْ ــي ــوف ــــْت عــلــى تَ َدلَّ

]ال�رّسيع[  :
)2(

ولُه

ــٍة ــــــِق مـــن ِفــ�ــصَّ ــــــري ــــَق الإِبْ ــــنُ ــــِبيـــا ُع ْط ــــرَّ ـــِن ال ـــصُ ـــ� ـــُغ ويـــــا َقــــــــواَم ال

ــْيــتَــنــي ــــَك جَتــــاَفــــْيــــَت فــاأَْقــ�ــصَ ــــْب ــيَه ــب ــْل َق ـــن  م تـَــــْخـــــُرَج  اأْن  تـَــــْقـــــِدُر 

:ُ)((
ّي

ِّ
، املََعر

ُّ
َوين، التَّنوخي

ُ
 بن جعفر بن احل�صن بن الب

ُّ
م -  اأَبو احل�صن، علي

من الّطارئني على م�رس؛ َوَرَد اإِىل �َصِهْن�صاه، املنعوِت باالأَف�صِل بن اأَمرِي اجُليو�س، بعد اأَن 

َلَتُه، واأَْعَظمَ َدَرَجَتُه؛  َن �صِ
َ

َخ االآفاق، وَجَمع يف �صياَحِتِه بنَي ال�ّصاِم والِعراِق؛ فاأَْح�ص َدوَّ

واُه.  اإِليه �صِ
)4(

ٍد ِلِه َغرِيِه، وال ُو�صوَل لقا�صِ
ْ
َتويًا عليِه، الَحظَّ الأَحٍد يف َني واأَقاَم ِبباِبِه حُمْ

ما  اإِاّل  منُه  اإِيلَّ  َيَقْع  ومل  ِفْكِرِه؛  َبناِت  ِة على  والَغرْيَ عِرِه،  ب�صِ نِّ  ال�صّ كثرَي  ذلَك  مع  وكاَن 

ِه، اأَجاَز ِروايَة ما فيِه لالأَمرِي اأَبي �صجاع، بنجوتكني ابن املُر�صد، مُمَْتّنًا  َنُه ُجْزٌء بَخطِّ مَّ َت�صَ

عرِه. مًا َقْدَر ما اأَهدى منُه اإِليِه؛ فلذلَك مل مَيَْتدَّ ِعناُن االْختياِر من �صِ بذلَك عليه، وُمَعظِّ

َل، وقد ُهِزَم بالب�صة من اأَعماِل َع�صقالن، وَلقي ِبها  قال من َق�صيدٍة ُيخاطُب بها االأَْف�صَ

ُجملِة  َها يف  اأَنَّه كان حا�رسِ  َ
َذَكر َم�صهورًة،  َوْقَعًة  َعظيمٍة، وكاَنت  جْنَ يف ُجموٍع 

َ
الِفر

يَِّة، يف  َدُه اإِّياها ِبداِر ُمْلِكِه ]94)ب[ بالقاهِرِة املُِعزِّ ُهم �صاِبُغ ِنَعِمِه، واأَْن�صَ
َ
َخَدِمِه، وَمن َغَمر

]الب�صيط[ ُلها:  وَّ
ِه، اأَ �صّوال، �صنة اثنتني وت�صعني واأَربعمئة؛ نقلُت ذلك من َخطِّ

ــى الـــَقـــَدُر ــن ـــا َج ــٌم ممّ ــصِ ــ� ــتَ ـــُر حُمْ ْه ـــدَّ ــِذُرال ــتَ ــْع ـــا كـــاَن ُم ّ ــُف مِم ــْي ــ�ــصَّ َعــلــيــَك وال

ـــَوًل َخ ــهــا  ــتَ لْ ــوِّ ُخ واإِن  ــايل  ــي ــلَّ ال ــــَدُرلــيــ�ــَص  ــــِه َك ـــْفـــواً مـــا ِب ــِك �ـــصَ ــاِت ــي ــط ــْع مِبُ

))( له يف معجم االأُدباء.

)2( له يف اخلريدة واملحمدون، ووفيات االأَعيان والوايف وبغية الوعاة.

وين، �صنة 505هـ. تاريخ دم�صق 25/49 واخلريدة: ق�صم ال�صام 2/)2).
ُ
))( تويف ابن الب

)4( يف االأَ�صل: يّت�صل. وفوقها: لقا�صد.
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ِربـْـَقــتـَـهــا ــْكــَت  ــلِّ ُم واإِْن  ــوُظ  ــظ احُل ـــَدُرول  �ـــصَ ــــِه  ِب مـــا  ِوْرداً  مِبـــــوِرداِتـــــَك 

�َصِلَمْت اإِْذ  كــاَن  فيما  اهلِل  اإِىل  ــلِّــْم  ــرَصُ�ــصَ ــ� ــبَ  ال
َ
ــــــي ــا ُوقِّ ــاه ــق ــبَ ــٌة ِب ــصَ ــا� ــص ــ� ُح

:
)((

ٌّ
د اهلل، املعروُف باملاِهِر؛ �صامي

ْ
ي
َ
ن -  اأَبو الَفْتح، اأَحمد بن ُعب

]الب�صيط[ ]لُه[: 

َفَرفََّهني كوى  ال�صَّ عن  ُعْفُت  �صَ ــا اأَِجـــُدوكــم  ـــثِّ م ــُت بــِه عــن بَ ــْي ــِن  َغ
ً
ــنــى �ــصَ

ــَدُكــُم ء ِعــْن
ْ
ــي ـــــُت َهـــواَن الــ�ــصَّ يْ

ــا َراأَ الــَفــنَــُدوم فــيــُكــُم  ــدي  ــْن ِع كـــاَن  كما  اإِلّ 

]الطويل[ ولُه: 

ُجفونها ــن  م تُــْنــتَــ�ــصــى  ــــاٌظ  حِل ُغموِدهاولـــول  من  با  الظُّ ِبْي�ُص  تُْنتَ�صى  كما 

يَ�ْصرَتي النَّْف�َص  ــزَل  ــْن يُ ــن  ممَّ ــُت  ــْن ُك ــا  ــِد َر�ــصــيــِدهــامَل ــصْ ــُر� ــا ِب ــه ــاِويْ  غ
َّ
ـــي لــهــا َغ

]الطويل[  :
)2(

ولُه

تَفي ول  َعَلْيها  عوى  الدَّ اأَُموِجبََة  تُ�ْصكي]95)اأ[  ول  اإِلَْيها  كوى  ال�صَّ و�صاِمَعَة 

ْمـــَع ل يـُـْبــِقــيــان يل ــى والـــدَّ ــص � ــــنُّ الأَ بْــكــياأَُظ
اأَ ِبها  ــــوى، وَعــْيــنــاً  اأَْه ِبــِه  ــــوؤاداً  ُف

]ال�رّسيع[  :
)((

ولُه

ـــُم ـــُك ـــْن ـــــا َعــــــــذويل نــــاِهــــيــــاً َع ــــــــــــاُروم ـــــوِء اأَّم ــــُه بـــــالـــــ�ـــــصُّ ــــنَّ ــــك ل

َهــْجــَرُهــْم ــْق  ــِط تُ مل  اإِْن  ــُلــُهــْم  ا�ــصْ ـــاُرقـــال:  ـــع ال ول  الـــــنـّــــاُر  لـَــــــُه:  ــــُت  ــــْل ُق

ول واٍف  الأَْحـــــبـــــاِب  يف  ـــــــّداُريـُـــوَجــــُد  َغ ـــاِق  الـــُعـــ�ـــصّ يف  ـــــوَجـــــُد  يُ

]الطويل[ ولُه: 

 ال�صاعر، املعروف باملاهر؛ تويف �صنة 452هـ. دمية الق�رس 
ّ
اأَبو الفتح، املوازيني، احللبي اأَحمد بن عبيد اهلل بن ف�صال،   )((

)/86) وبغية الطلب 0)/4742 والوايف بالوفيات 7/)7).

)2( البيتان له يف الوايف بالوفيات 74/7).

))( االأَول والثان بال ن�صبة، يف زهر االأَكم )/)5).
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ي
َ

َفــتـَـْمــرت النُّفو�ِص  يف  َقــــْدراً  ــُظــُم  ــْع ــكِّوتَ ــ�ــصَّ ــِل ــَة ل ــق ــي ــق ـــًة فــيــِه احل �ـــصَ ـــرِّ ـــَع ُم

ــٍد يَ اأَْم  ـــُب  ـــواِه َ امل هـــذي  ـــــٍق  اأُُف ـــــْن  َمْلِكاأَِم ْم  اأَ الَف�صاِئُل  ــذي  َه َمــَلــٍك  ــن  وِم

]الطويل[ ولُه: 

ــٍة ــْيــَف ِخــاَف ــُن �ــصَ ي ــدِّ ال َهـــزَّ مــنــَك  ــــراراُهلقد  ــاً ِغ ــام ــق ــِت ــاِجــُل َعـــْفـــواً وانْ ــ�ــص يُ

ُدونَـــُه ــِد  �ــصْ الــرُّ عــن  لُّوا  �صَ ِلــْلــِعــدا  ـــــْراآُهَفما  ــْم َقـــريـــٌب وَم ــُه ــْن ــُه ِم ــُع ــَم ــصْ ــ� وَم

]الطويل[ ُلها:  وَّ
ولُه من َق�صيدٍة، اأَ

َخفا ِبها  ما  لَْوَعٌة  َهواُكْم  ِمن  ِبنا  ــا]95)ب[  ف ــرِّ ــَع ْمـــِع ِمــنّــا ُم ــُم بـــالـــدَّ ــُك ــبُ ــصْ ــ� وَح

عـــي مـــا تَــْعــَلــمــوَن ِخـــاَفـــُه ـــدَّ ـــا نَ ــفــاوم �ــصُّ
ــُب مَمْـــُلـــوٌء َعــلــيــُكــْم تـَـاأَ ــْل ــَق ـــَو ال ُه

:
)((

ٌّ
ج، َمْغربي

ِّ
�ص -  َعتيق بن ُمَفر

]الوافر[  ]
)2(

]لُه:

ــي ــلِّ ُك ـــُت  ـــْن ُك لـــو  ــي  ــه ــتَ ــصْ ــاأَ� ف ـــوُناأَراَك  ـــف ُج ـــا  ـــه لَ تــــكــــوُن  ل  ـــاً  ـــون ـــي ُع

ــْدري �ــصَ ــاَن  ــك لَ ــتَــَطــْعــُت  ا�ــصْ اأَينِّ  ــو  ــوُنول ــي ــُع َك ال ُ
ـــ�ـــرصِ ـــْب ـــَن تُ ِحـــجـــابـَــَك ح

ِل الباِب؛ اتُِّهمَ بذلَك 
َ
ُق ُغالمًا، فاأَ�صاَبْت داَرُه ناٌر من ِقب ٍج هذا َيَتَع�صَّ

ِّ
- وكان ابن ُمَفر

ة؟ قال -  ُه؛ فلّما اأَْكرَثوا عليه، و�ُصِئَل كيف الِق�صَّ
ْ
ِة، فلم ُيْنِكر

َ
ِة اْجِتياِزِه بِتلَك الّناِحي ِلَكرْثَ

الب�صيط[ ]خملَّع   :
)((

عر - ِن ال�صِّ
َ

وهو عندي من اأَْح�ص

ـــــادي ـــــع ــــى ِب ــــل ـــــــــــادى ع ـــــــوؤاديملـّـــــــا َت ُف يف  ـــــاَر  ـــــنّ ال َم  َ ْ
واأَ�ـــــــــــــرص

بُـــــــّداً ـــــــــواُه  َه ــــن  م اأَِجــــــــــْد  ـــاِدوملْ  ـــه ـــصُّ ـــ� ال ـــى  ـــل ع ُمــــِعــــْيــــنــــاً  ول 

ال الكالم، �رسيع البديهة، قريب املاأخذ، ال تظهر عليه 
ّ
اأَبناء تون�س، �صي  معروٌف، من 

ٌ
، �صاعر

ّ
ج العتِقي

ّ
 ))( عتيق بن مفر

مان 208 والوايف بالوفيات 9)/)45. نعة. اأُنوذج الزَّ موؤونة النَّظم، وال تكلُّف ال�صَّ

)2( البيتان له يف االأُنوذج والوايف.

وراق  خرية 89/4 وبدائع البدائه 48) وثمرات االأَ ))( اخلرب واالأَبيات يف االأُنوذج والوايف. ويف جذوة املقتب�س 222-)22 والذَّ

ة حدثت يف �صو�صة. 6) دون ذكر ا�صم ال�صاعر، واأَن الق�صَّ

Bn_3deem_Book.indb   347 8/3/11   9:26 AM



(48

ــــــــــواِدَحـــَمـــْلـــُت نَــْفــ�ــصــي عــلــى ُوقــــويف ـــــَة اجَل ـــــَل ـــــْم ـــــِه َح ـــــاِب ـــــب ِب

ــي ــب ــْل ـــصِ نــــــاِر َق ـــ� ـــْع ــــاَر مــــن بَ ــــط ِزنـــــاِدَف مـــن  ــــِف  الــــَو�ــــصْ ــــــــلُّ يف  اأََق

ــمــي ــْل ِع دوَن  الــــبــــاُب  َق  َ َ
ـــــرت ـــــاْح ُمـــــــراديف ــــن  م ذاَك  يَـــــُكـــــْن  ومل 

اآخر اجلزِء

* * *
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]96)اأ[ اجلزُء ال�ّصاد�َص َع�رَصَ
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(5(

]96)ب[ ب�صم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

:
)((

، ابن َوْدعان )9)- هذِه فائدٌة َتَتَعلَُّق باالأَربعني حديثًا، َجْمُع اأَبي َن�رسْ

ِه؛  بَخطِّ بحلب،  اج،  احلجَّ اأَبي  بن  اإِ�صماعيل  بن  د  حممَّ ين،  الدِّ ياُء  �صِ َخَتُه 
ْ

ُن�ص اإِيلَّ  َدَفَع 

وَرُتُه: َفَنقلُت منُه ما �صُ

وقال  ؛ 
)2(

َوْدعان ابن   ، َن�رسْ الأَبي  )االأَربعني(  بكتاِب  االإٍِ�صكندريَّة،  بَثْغِر   
ُّ
َلفي

ِّ
ال�ص اأَخرَب 

يف َعِقِب اآخِر َحديٍث من الكتاب: هكذا كان اإِ�صناُدُه الذي ُقرَئ بِه على القا�صي ابن 

َوْدعان.

َوَرَد  َوْدعان قد  ابُن  هاّن احلافظ: كان 
َ
ب �صْ

د االأَ اأَحمد بن حممَّ اأَبو طاهر،   
ُّ
َلفي

ِّ
ال�ص قال 

]مل[  بغداَد، �صنة ثالٍث وت�صعني واأَربعمئة، ف�صمعُت عليِه )االأَربعني( من َت�صنيفِه، ثم 

ُت يف �صنِة 
ْ
َيَزْل يف القلِب من بع�ِس هذِه املُتوِن واالأَ�صانيِد، بل من ُمعَظمها، اإِىل اأَن َظِفر

ابن  َزيد بن عبداهلل  القا�صم،  اأَبو  اأَلََّفُه  ِبُجْزٍء  باالإِ�صكندريَّة -  ثالثني وخم�صمئة - واأَنا 

، من روايِة �صيٍخ �رسيٍف، �صاهدُتُه مب�صهِد الكوفِة؛ وَعلَّْقُت عنُه فوائد 
ّ
م�صعود الها�صمي

من هذا الكتاِب وغرِيِه، �صنة �صبٍع وت�صعني واأَربعمئة، واأَجاَز يل - فيما اأَُظنُّ - روايَة 

ازّي، 
ّ
 الر

ّ
يني

َ
َث بِه، ُيقال له اأَبو طالب، احل�صُن بن مهدي بن اأَحمد احُل�ص دَّ ما َيرويِه وحَتَ

، عنه.
ّ
ني

َ
 بن احل�صن الَهمذاّن احَل�ص

ّ
، عن اأَبي طالب، علي

ّ
َلقي

ْ
ي

َّ
]97)اأ[ املعروف بال�ص

والتَّبويِب،  تيب  التَّ على  االأَحاديث،  واالأَحاديُث  هَو،  هَو  فاإِذا  ْلُتُُه،  مَّ
وَتاأَ ْحُتُه  فَّ َفَت�صَ

، مع 
ِّ
الها�صمي يوِخ  االأَ�صانيِد ب�صُ اتِّ�صاِل  َيزْد فيها �صيئًا �صوى  املَ�صطوِر، ومل  َنْقَل  ُنِقَلْت 

باأُخرى، دوَنها  ُتُه 
َ
ُخْطب َلْت  اأَحاديث، وُبدِّ الكتاِب  ْدَر  ْت من �صَ ِذْكِرِه؛ وَنَق�صَ اإِ�صقاِط 

 بن عبيد اهلل بن ودعان، اأَبو ن�رس، قا�صي املو�صل؛ مل يكن ثقة، تويف �صنة 494هـ. امل�صتفاد من ذيل تاريخ 
ّ
د بن علي ))( حممَّ

امليزان  بالوفيات 4/)4) ول�صان  ري 9)/64) وتاريخ االإِ�صالم 0)/760 والوايف 
ِّ

بغداد ))) وميزان االعتدال )/657 وال�ص

 .(8(/7

لفي. والن�سُّ بتمامِه يف املجموع رقم 0) يف ظاهريَّة دم�صق، الورقة 
ِّ

)2( نقل ابن حجر يف )ل�صان امليزان( بع�س ما قاله ال�ص

74) اأ ب.
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يف اجَلزالِة.

َج على كتابِه -ِبَزْعِمِه، حني َوَقَعْت لُه- اأَحاديَثُه عن �ُصيوِخِه؛ 
َّ
واإِن كاَن ابُن َوْدعاَن َخر

ُج من َحديِثِه، 
ِّ
ْت عاَدُة َمن ُيَخر

َ
ْ ذلَك يف ُخطبِة كتاِبِه، كما َجر نيِّ

َ
فقد اأَخطاأَ حيُث مل ُيب

ليه. َق اإِ
َ
على تاأَليِف َمن �َصب

ْثِلِه - مع َنزاَرِة  ٍر مِلِ وَّ ْذ غرُي ُمَت�صَ  واأَْعَظُم؛ اإِ
ُّ
واإِن كان �صوى ذلك - وهَو الّظاهر- فاأََطم

عن   
ُّ
الها�صمي اأَْوَرَدُه  َمن  روايِة  ِمن  فيه،  َحديٍث  كلُّ  لُه  َيَقَع  اأَن   - َطَلِبِه  وِقلَِّة  رواَيِتِه، 

ِه. نف�صِ

ُه للكالِم ما �صاَء.
َ

�َس نف�ص
َّ
وعلى اجُلملة: فقد اأَ�صاَء، وَعر

ُه َعّنا 
َ
لكّنا قد َرَويناُه كثرياً، مع ما فيِه مَن التَّْخليِط، بعَد ُمفاَرَقِة العراِق؛ وَحَمَلُه َمن َكَتب

 االآَن ُبّداً من الَتْنبيِه على َزلَِّتِه، واخُلروِج ِمن ُعْهَدِتِه.
َ
]97)ب[ اإىِل االآفاِق، ومل َنر

 وغريه 
ّ
ْلخي

َ
، واأَبو عبد اهلل الب د الهادي بِديار ُم�رسَ على اأَنَّه قد َرواه - كما َرَويناُه - حممَّ

 
ّ
د ابن علي ّ النََّطْنزّي بدياِر َبْكٍر، واأَبو �صعٍد اإِ�صماعيل بن حممَّ

بالعراِق، ومروان بن علي

ًة. وَن َكرْثَ �صابورّي باحلجاِز، واآخرون ال ُيْح�صَ
ْ
النَّي

ة،  رَبّي، قا�صي مكَّ  بن احُل�صني الطَّ
ّ
د بن علي  من اأ�صحاِبنا املَغاِرَبِة، عن حممَّ

ٌ
ُه نفر

َ
وَكَتب

عن اإِ�صماعيل هذا، عن ابن َوْدعان؛ ومل يُكِن احلديًث من �صاأِنِه.

اإِن �صاء اهلل تعاىل،  ْحَمِتِه، 
َ
ِبر ُدُه واإِّيانا  ِلِه واإِْح�صاِنِه، وَيَتَغمَّ ِبَف�صْ َيتجاوُز عنُه  واهلُل تعاىل 

وبِه الثََّقُة.

ريازّي،  د بن مَمِّيل ال�صِّ ة اهلل بن حممَّ
َ
د بن ِهب ين، اأَبو عبد اهلل، حممَّ  الدِّ

ُ
94)- اأَخرَبن القا�صي �صم�س

:
)((

ْغدادّي، قال
ّ
قال: اأَن�صَدن َمِلُك النُّحاِة، اأَبو ِنزار، احل�صن بن اأَبي احل�صن الب

:
)((

ِهما ِبجميِع �صِعري؛ وُهما
ْ
 َبيتان، وَدِدُت لو باَعِني

)2(
�س

ْ
�س َبي

ْ
للَحي

ه و�صنده يف بغية الطلب 4267/9.  ))( اخلرب بن�صِّ

، ال�صاعر امل�صهور؛ تويف �صنة 574هـ. بغية الطلب 4262/9.
ّ
يفي د بن �صعد بن ال�صَّ ، �صعد بن حممَّ

ّ
 )2( اأَبو الفوار�س التَّميمي

 ))( لي�صا يف ديوان احلي�س بي�س.
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(5(

]الطويل[  

الِغنى َطــَلــِب  يف  ــداَد  ــْغ بَ عن  ــُل  ــاأَْرَح ــصَ ُهــــا))(� ْ
ــــر اأَِم  

َّ
َعــَلــي ــو  ــنُ ــْح يَ ـــَدٍة  ـــْل بَ اإىل 

ِبحاِلها الِكاُب  فيها  بـَـْلــَدٍة  اإِىل  اأُمــوُرهــا]98)اأ[  ــا  ــه ــْي لَ اإِ ْت  ُردَّ ومــا  ــــاٌب،  ِك

َي�صُف  اأَبياٍت،  من  ِه  لنف�صِ النُّحاِة  َمِلُك  اأَن�صَدن  قال:  ين،  الدِّ  
ُ

�صم�س القا�صي  واأَن�صَدن   -(95

]املن�رسح[  :
)2(

امراأًَة

ــهــا ـــُت لَ ـــْع ـــ�ـــصَ ـــمـــا َخ ـــــٌة ُكـــلَّ ــَعــراجـــــاِريَ ــاَة والــ�ــصُّ ــح ــنُّ قـــالـَــْت: َعـــِدْمـــُت ال

ــمــا ـــاِن َف ـــص ـــ� ـــلِّ ـــُة الــــَقــــدِّ وال ـــَل ـــوي الــِقــ�ــرَصاَط ـــــَدُح  اأَْم اأَْم  ـــو  ـــج اأَاأَْه اأَْدري 

ـــدي ُمـــَدقَّـــقـــٌة ـــْن ــا ِع ــه ــْن ـــُن ِم ـــَقـــ�ـــرصااأَْحـــ�ـــصَ ـــد انْ �ــــصــــاَذَجــــٌة لَـــــْوُزهـــــا ق

ـــي ـــن ـــصَ � َ ْ
 اأَ�ـــرص

ُّ
ـــي ـــص ـــاِر� ـــف ـــُن ال ـــلَّ ـــال َكـــُراف ــد  ق ـــاِر  ي ـــدِّ ال ذا  يف  ــُك  ــصْ ــ� ــِك وال

 ،
َّ
ِتِه -: اللُهم

َ
ي ين: �َصمعُت َمِلَك النُّحاِة َيقوُل - واأَ�صاَر اإِىل حِلْ  الدِّ

ُ
96)- قال لنا القا�صي �َصم�س

.
)((

ِة
َ
ب
ْ
ي  ِلهذِه ال�صَّ

ْ
ًة يف االإِ�صالِم، فال َتغفر

َ
ُت َزْني

ْ
اإِْن ُكْنَت َتْعَلمُ اأَنِّ َزَني

َن الَعقيدِة، رحمُه اهلل.
َ

قاَل لنا: وكان َح�ص

د بن االأَديب الكاتِب: من اأَبياٍت يل: 97)- قراأُت على ظهِر كتاٍب، بخطِّ حممَّ

]الوافر[   

ـــــوؤاٍد ُف ــى  عــل وُر  الــــ�ــــرصُّ ـــَح  ـــَف َط ـــراُباإِذا  ـــِط ـــصْ ـــاِء َهـــــزٌّ وا� ـــ�ـــص ـــاأَْع ـــِل َف

ْت �ُصجَّ حَن  املُداَمُة  انْتَ�َصِت  كما  ــــِر واملـــــــاِء انْــِتــ�ــصــاُب]98)ب[  ــــْم ـــــَن اخَل وب

ــْت ــنَّ ــَح ــــِه َف ـــاَع ِب �ـــص ـــرَّ ــــَرِت ال ــــَع احَلـــبـــاُبتَــــَذكَّ ــــَف ــــول احُلـــــبُّ مـــا اْرتَ ول

ومنها:

))( يف بغية الطلب: �صاأَرحل عن بغداد ال عن ماللٍة.

ه و�صنده يف بغية الطلب 5/)9)2. )2( بن�صِّ

ه يف بغية الطلب 5/)9)2.  ))( بن�صِّ
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بـــاٍز ـــْلـــمـــاِء  الـــظَّ ــَح يف  ــْب ــصُّ ــ� ال ــــِه ُغـــــراُبكـــــاأنَّ  ُجــــِئ ـــفٌّ تــــَت ُجــــوؤْ ُمـــ�ـــصِ

ــْيــٌب ِتـــــِه َمــ�ــصِ  ُطـــــرَّ
ِّ
ــــي ْق ــــرصَ ـــفـــي � ـــبـــاُبَف �ـــصَ ِتــــــِه  ُطــــــرَّ  

ِّ
ـــــي ـــــْرب َغ ويف 

]الب�صيط[  :
)((

98)- الأَبي فرا�ٍس احَلْمداّن

ــِه ــِت ــداَم ــِظــِه ل ِمــن ُم ــْرُت مــن حَلْ ــِك ــصَ ــُه� ــُل ــايُ ــي َت ــن ــْي ومـــــاَل بـــالـــنَّـــوِم عـــن َع

ــواِلــُفــُه ــل �ــصَ ــي ب ــن ــْت ــاُف َدَه ــ�ــصُّ �َصماِئُلُهومــا ال بــل  ــي  ــن ــْت اْزَدَه موُل  ال�صَّ ول 

ــُه ـــَن لَ ـــِوي ــــداٌغ لُ ــــصْ  اأَ�
َ
ــي ــِب ــْل ــَق ـــــوي َغـــاِئـــُلـــُهلـَـــوى ِب  مـــا َتْ

َ
ـــــلَّ َقـــْلـــبـــي وَغ

جاء بن َحْمدان:
ْ
ولِة، اأَبي احل�صن بن اأَبي الَهي ٍف الدَّ

ْ
ي

َ
99)- قراأُت يف جَمموٍع: ِل�ص

]الوافر[   

ـــا واخَلــــــــدَّ ِمــْنــهــا ـــه ـــانَ ـــن َعقيِقكــــــــاأَنَّ بَ ــن  ع ــُم  ــ�ــصِ ــْب يَ الــكــاأْ�ــصِ  ـــُر  ـــْغ وثَ

ـــقـــاُة َفـــَقـــبَّـــَلـــْتـــُه ـــ�ـــصُّ ـــــفَّ ال ــــد َح ـــِقوق ـــري َح يف  َحــــريــــٍق  يف  َحــــريــــٌق 

]الوافر[  :
)2(

ّي
ِّ
 بن َجَلبات املََعر

ّ
400- ]99)اأ[ قراأُت يف جَمموٍع: الأَبي القا�صم، علي

ــِه ــي ــل َع ـــْت  ـــاَق ـــص � ــــٌة  ــــطَّ ُخ مـــا  ََعــــِت اتِّــ�ــصــاعــااإِذا  ــا فــــاأَ�ــــرصْ ــه ــــاَر لَ ــــص اأَ�

اإِلّ ــُص  ــ� ــْم ــصَّ ــ� ال َراأَتـْـــــــُه  مـــا  ــا))(ِبــــــــَراأٍْي  ــاع ــع ــصُ � ــا  ــه لَ تـــكـــوَن  اأْن  ـــْت  ـــنَّ َتَ

الــلَّــيــايل َف  ْ َ
�ـــــــرص ِه  ـــــزِّ ـــــِع ِب ـــااأََذلَّ  ـــاع ــا حـــتّـــى اأَط ــه ــيَّ

ــصِ ــ� ورا�ـــــــصَ َع

]الكامل[  :
)4(

ّ
جْني

َ
ْطر ، ال�صِّ

ّ
ي

َ
د بن اأَحمد بن احل�صن احلَلب )40- وقراأُت فيه: ملحمَّ

ة(. 
َّ
ة( و 208 )النُّ�صخة املغربي

َّ
))( ديوانه ))2 )اأَلتوجني( و )27 )الن�صخة التُّون�صي

هر يف ال�صعر؛ وذكر اأَنه مدح اخلليفة القادر باهلل، والوزير �صابور.   )2( ذكره الثعالبي يف �صعراء بغداد، وقال: اأَحد اأَفراد الدَّ

يتيمة الدهر )/99 وذيل ابن الّنّجار )/49). واالأَبيات له من ق�صيدٍة يف يتيمة الدهر )/00)-)0) يف مدح الوزير �صابور 

ابن اأَرد�صري.

واب. ))(  »لها«: كذا يف االأًَ�صل. ويف اليتيمة: »له«. وهو ال�صّ

ًا �صنة )46هـ؛ دمية الق�رس. والبيتان له يف دمية الق�رس )/227، من ق�صيدة يف مدح نظام امللك، 
ّ
)4( كان حي
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ـــْم ـــداِرِه ِب ــاُم  ــم ــَغ ال َخـــَطـــَر  اإِذا  ــــوٌم  ـــاُءَق ـــي ـــٌة وَح ـــَل ـــْج ــِه َخ ــي ــل ــــَرْت َع ــــَه َظ

ُمـــَهـــنَّـــٍد ـــــلِّ  ُك ِغــــْمــــِد  ـــا يف  ــيــاُءَفـــكـــاأَنَّ ــاِح �ــصِ ــب ــصَّ ــ� ــن َفـــَلـــِق ال ــوُه م ــلُّ ــصَ �

]الوافر[  :
)2(

ّ
، ُغالم املُتنبي

ّ
َتهاُم احَلَلبي

ْ
 فيه: الأَبي احل�صني، املُ�ص

)((
)40- وقراأُت

ــا ــيّ ــَح ــــِن َحــــّمــــاٍد َف ــى اب ــــُت عــل ــــَزلْ ـــِلنَ ـــْي َـــِق ـــَل امل ـــبُ َ ِعـــــْنـــــَدُه �ـــصُ ــــرصَّ ــــ� ويَ

ــى ـــاِخ حــتّ ـــبّ ـــطَّ ـــال  ب
َّ
ــــي ــــَل ــــــال: َع ـــوِلوق ـــُق ـــبُ ـــــواِرِد وال ـــــبَ ـــن ال يـَـــزيــــَد م

ــــــــاين ـــــِة الأَم ـــــَح ـــــراِئ ــــــّداين ِب ــــــَغ ـــــاٍد َجـــمـــيـــِلَف ـــــع ـــــْي ـــــاين مِبِ وَعـــــ�ـــــصّ

]الب�صيط[ ِه:  َي، لنف�صِ
ِّ
ة املََعر

َ
�ص

َ
)40- قراأُت بخطِّ ُموؤَّمل بن حممد بن موؤّمل بن َعْنب

ِبِهْم يُقا�ُص  ل  ِرجاًل  ماُن  الزَّ اأَْعيا  نََكثا]99)ب[  اأَو  ــاَن  م بي  اأَْن  َغـــْرَو  َفــا  َخــْلــٌق، 

ــُه على ِغـــَرِ الْـــ ــْن ـــَورى ِم ــتـَـَمــرَّ ال ّــا ا�ــصْ اخَلبَثامل ــْفــِوِه  �ــصَ مــن  يـُـْنــِكــروا  مل  ــــواِل  اأَْح

لُه ْبُت  انْتَ�صَ حتّى  ني  يُْنِه�صُ زاَل  ــــاَد َجــثــامــا  ــٍل ثـــم ع ــي ــل وُقـــْمـــُت غـــَر َق

ــُه الـــَغـــْدَر بــي فـــاإِذا ــْن ُت اآلَــــُف ِم ْ
َعبَثاَفـــ�ـــرصِ ذا  ــُت  ــْل ُق ــاحــاً  �ــصَ ــُه  ــْن ِم ـــــُت  يْ

َراأَ

]الطويل[ ه-:  404- ولُه - ونقلُتُه من خطِّ

ــيــا َفــَلــّمــا َعــَرْفــتُــُهــْم نْ ُْت بـَـنــي الــدُّ َ
ــرب �ــصــاِمــُل�ــصَ ــلِّ  ــُك ــْل ِل اجَلـــْهـــَل  اأَنَّ  ــُت  ــْن ــقَّ ــيَ تَ

ـــــا اأَنَّ غــــَر  عـــاِقـــًا  ــْم  ــه ــي ف اأََر  ــُلوملْ  ــفــا�ــصَ ــتَ ــم تَ ــُه ــنَ ــْي ــهــم مـــا بَ ــاتُ ــمــاق َح

:
ِّ
405- من )االإِيجاِز واالإِْعجاِز(، للثَّعالبي

. واِد[؛ َيْعني: �َصواَد الَعنْيِ
َّ

واِد: ]النُّوُر يف ال�ص
َّ

اأ -  قال اأَبو يو�صف القا�صي يف َمْدِح ال�ص

، من اأَهل النَّهروان، ويقال: من 
ّ
ه يف بغية الطلب 0)/4422. واالأَبيات يف تتّمة اليتيمة )/87 الأَبي قي�س التَّيمي  ))( اخلرب بن�صِّ

، وهو نهرواّن االأَ�صل واملولد. 
ّ
ة 60/5) الأَبي قي�س التَّميمي

َّ
اأَهل احلرية، اأَحد الظرفاء املّجان. ويف التذكرة احلمدوني

وبال ن�صبة، يف معاهد التن�صي�س )/59).

غاء. تتّمة اليتيمة )/)) وبغية الطلب 0)/4422.
ّ
 )2( قال الثعالبي: غالم املتنبي والبب
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.
)((

ِلِه اأَنَُّه مل ُيْكَتْب ِكتاُب اهلل اإِاّل بِه ومن َف�صْ

.
)2(

ٌت
ِّ
ُن فيِه َمي ِرٌم، وال جُتْلى فيه َعرو�ٌس، وال ُيَكفَّ ي فيه حُمْ

ِّ
ِه: ال ُيَلب  يف َذمِّ

ُّ
ب- وقال االأَْوزاعي

.
)((

: اإِْعجاُم اخَلطِّ مَينُع من ا�ْصِتْعجاِمِه، و�َصْكُلُه مَيَْنُع من اإِ�ْصكاِلِه
ُّ
ج - وقال الِك�صائي

ديٍق َكَتَب اإِليه،  ، يف ُرْقَعِة �صَ د ]احل�صن بن عبد اهلل[ احَلْمدانُّ ولة، اأَبو حممَّ ُ الدَّ َع نا�رسِ د - َوقَّ

ِقِه عند 
َ
ـي اأَ�صْ اأَْو�َصِع الُعْذِر عنَد ِثَقتي بَك، ويف  ِتِه: اأَنَت يف  َ ِر عن َح�رسْ َيْعَتِذُر من التَّاأَخُّ

.
)4(

ك
ْ
]200اأ[ �َصوقي اإَِلي

.
)5(

ماِن
ْ
بوَن بالِهْجراِن، وال ُيعاِقبوَن باحِلر هـ - وقال: املُلوُك ُيوؤَدِّ

.
)6(

ليها ما َيْنُفُق فيها لطاُن �ُصوق، ُيْجَلُب اإِ
ُّ

ولة: ال�ص و - وقال اأَخوُه �صيُف الدَّ

 
ٌ
 َبْحر

ُ
ها املَعان، والِفْكر

ُ
د: الَقَلمُ �صجرٌة َثَمر  مروان بن حممَّ

ُ
ز - قال عبد احلميد بن يحيى، َوزير

.
)7(

ُلوؤُْلوؤُه احِلْكَمُة

.
)8(

َتوي االأَقاليمُ بالتَّْقليِم
ْ

، وقد َت�ص ح - وقال اأَحمد بن يو�صف: باالأَْقالِم ُت�صا�ُس االأَقاليمُ

.
)9(

ِل واملُعتمد: َعْقُل الكاِتِب يف َقَلِمِه  املُتوكِّ
ُ
ط - ُعبيد اهلل بن يحيى بن خاقان، وزير

 
َ
ْعر ني َمن يقوُل ال�صِّ

ُ
ا�صي، كان يقول: ُيْعِجب

ّ
 املقتدر والقاهِر والر

ُ
، ابُن ُمْقَلة، وزير

ّ
ي - اأَبو علي

وح )6)6( واللَّطائف والّظرائف 06) ومدح ال�صيء وّذمه )7 اأ. 
ُّ
))( االإِعجاز واالإِيجاز 60) ومنه اأُكمل النق�س. وَروح الر

يف االأَ�صل: ومن ف�صله اأَنَّه مل يكتب اهلل كتابًا اإِاّل به!!.

ه )7 ب وبرد االأَكباد 5)). وح )6)6( والّلطائف والّظرائف 07) ومدح ال�صيء وذمُّ
ُّ
)2( االإِعجاز واالإِيجاز 60) وَروح الر

))( االإِعجاز واالإِيجاز 6)). وبال ن�صبة، يف التمثيل واملحا�رسة 59) وزهر االآداب 44).

د احلمدان. ويف خا�س اخلا�س  )4( القول الأَبي يحيى احلّمادي، يف االإِعجاز واالإِيجاز )4). ويف ن�صختني منه: اأَبو حممَّ

، يعتذُر عن االإِخالل بخدمته، فاأجابه على ظهر رقعته.
ّ
قراطي

ُّ
40-)4: اأَبو يحيى احلّمادي: كتب اإِليه اأَبو جعفر ال�ص

)5( االإعجاز واالإِيجاز 98 واللطف واللطائف 24 والتمثيل واملحا�رسة 2)) وخا�س اخلا�س 82).

)6( االإِعجاز واالإِيجاز 98 وربيع االأَبرار 7/5)2. وبال ن�صبة، يف يتيمة الدهر )/6) وبهجة املجال�س )/54).

للتلفيق  والتوفيق   ((9 الوزراء  وحتفة   ((6 والكتاب  والوزراء   (28/( القلوب  وثمار   ((( و   (0( واالإيجاز  االإِعجاز   )7(

09)ووفيات االأَعيان )/228 واأَدب الكتاب 98 و�رسح العيون 29). 

)8(  ن�صفه االأَول يف االإِعجاز واالإِيجاز 09).

)9( االإِعجاز واالإِيجاز ))). والقول للقا�صم بن عبيد اهلل، يف لطائف اللطف 65.
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 .
)((

بًا ال َتَطلُّبًا
ُّ
بًا، وَيَتعاطى الِغناَء َتَطر

ُّ
بًا ال َتَك�ص دُّ

َتاأَ

ُت، 
ْ
ُت اآَثر

ْ
ي ُت اأَْهَلْكُت؛ واإِذا َر�صِ ُت َتهاَلْكُت، واإِذا اأَنا اأَْبَغ�صْ

ْ
ب
َ
: اإِذا اأَنا اأَْحب

)2(
ومن كالِمِه

ُت.
ْ
ثَّر ُت اأَ

ْ
ب واإِذا َغ�صِ

.
)((

ْلِح َتاأْخرُي االآجاِل، وحَتقيُق االآماِل، وَتْثِمرْيُ االأَْمواِل ك - اأَحمُد بن طولون: يف ال�صُّ

: قال لُه يحيى بن خالد، يف كالٍم َجرى بيَنهما: هلِل اأَنَت من 
ُّ
مي ل - عبُد املَِلِك بن �صالح الها�صِ

.
)4(

َّ َفُظ اخَلرْيَ وال�رسَّ ٍد، لوال اأَنََّك َحُقوٌد. فقال: اأَنا ِخزاَنٌة حَتْ
ِّ
�َصي

َوين 
ُ
 بن جعفر بن الب

ِّ
406- ]200ب[ قراأُت يف ُجْزٍء َوَقَع اإِيلَّ من �صعِر اأَمنِي املُْلِك، اأَبي احل�صن، علي

]الكامل[ ِل اأَمرِي اجُليو�ِس:  ّي، يف االأَْف�صَ
ِّ
املََعر

ــُر ــْق ــَف ــــَرُد ال ــــْط ــــُوجــــوِد ُجــــــوِدَك يُ ُِب ْ
ـــى يـُــ�ـــرص ُـــن ــي امل ــن ـــَد ب ـــْن ُ ِع ْ

فـــالـــُعـــ�ـــرص

ــاُح َفــا ــب ــصَّ ــ� ــَم ال ــصَ ــ� ــتَ ـــَك ابْ ـــْدِل ـــَع يـَــْعـــرووِب َردًى  اأَو  ُظـــْلـــٍم  ــــــــاَم  اإِْظ

ــدا ــــــاِم َغ ن ـــَك يف الأَ ـــْرِف ُع ـــُوُه ِعــْطــُروِبــــَعــــْرِف  ـــصْ ـــ� مــــاِن وَح ــــزَّ ثَــــــْوُب ال

اْجتََمَعْت ــا  وم تَّى  ال�صَّ ِبــَك  ْخــــُرُجــِمــَعــْت  ــــذُّ ال ُق  ـــــرَّ ـــــَف يُ ِبـــَحـــْيـــُث  اإِلّ 

ــهــا ـــراً يَـــقـــوُم ِب ـــْك ـــصُ ـــَلـــْت � ـــَعـــجَّ ـــــــَل الأَْجـــــــــُرَفـــتَ ـــــــاأَجَّ ِهـــّمـــاتُـــهـــا وتَ

ــتُـــــُرُه ـــــــُربَّ َطـــْيـــٍف بـــــاَت يَــ�ــصْ ــُرولَ ــْف ــصُ ــــِه � ـــي ب ـــوا�ـــص ـــِة ال ـــَل ـــْق ـــن ُم ع

ــُه ــبُ ــُج ــْح ـــِل يَ ـــْي ــــى وِعـــْطـــُف الـــلَّ ــُرواف ــْم ــَغ ـــِه ال ـــْطـــُف مـــن اإِْحـــ�ـــصـــاِن ـــَع وال

وملْ الـــُقـــرو�ـــصَ  َفـــــَوفّـــــاين  ـــــْذُراأَْوفــــــــى  ـــا نَ ـــه ـــاأَنَّ يَــــُعــــِد الــــُقــــرو�ــــصُ ك

ـــواِد وحُمْــــ ـــصَّ ـــ� ُّفــالــلَّــْيــُل ُمــْبــيَــ�ــصُّ ال ــــ�ــــرصَ ــــرِّ خُمْ ــــُغ ـــــَمــــرُّ الــــِفــــجــــاِج ال

))( االإِعجاز واالإِيجاز 6)).

)2( االإِعجاز واالإِيجاز 7)) وحتفة الوزراء 24).

))( االإِعجاز واالإِيجاز 92.

ووفيات   (59/4( دم�صق  وتاريخ   20(/4 الّذهب  ومروج   (04/8 الطربي  تاريخ  وبتو�ّصع يف   .(27 واالإِيجاز  االإِعجاز   )4(

االأعيان 254/7 واأَمايل ميوت بن املزّرع 2)).
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ــُمــُه ــْكــتُ ــُت احِلـــْجـــِل يَ ــْم ــصَ ى و�
ْ

ـــــرص ُاأَ� ــ�ــرصْ ــَم اخَل ــَح ــْم ــاُح وَح ــص ــِو� ــَو�ــصــى ال َف

:
)((

ِد االآِبِق[
ْ
ُة الَعب

َ
407- ])20اأ[ ]ُرْقي

ماُر 
ْ

َُب امِل�ص بٍة، وُي�رسْ ُع حتَت هذا املكتوِب على َخ�صَ ُيوؤَخُذ �صيٌء من ثياِب االآِبِق، ويو�صَ

 .
)2(

يف الو�صِط على ا�صِم االآِبِق

دَّ اهلُل االآِبِق ِبَحْمِدِه. َ
ْبُتُه ِمراراً، َفر

َّ
وقد َجر

ِة الَعقرِب:
َ
ب

ْ
408- واأَفاَدن رجٌل �َصيٌح ال اأَعرُف ا�َصمه، ِلَل�ص

لِّ   �صَ
َّ
اللهم حيم، 

َّ
الر حمن 

َّ
الر اهلل  ب�صم  ِة، ويقوَل: 

َ
ب

ْ
اللَّ�ص َمكاِن  نَي على  كِّ

ِّ
ال�ص َع  َي�صَ اأَن 

ٍد. ٍد وعلى اآِل حممَّ على حممَّ

ني اأَُلْو  و ما�ٍس ما�ْس ُبوخ َعرَبْ َعلُّوج وانا بُنو ْطرين ِبجاِفن اإِْثبا�صِ
ُّ
َقْفَقَفْت َبراِعُث َم�ْصَلَمي

نْي. نا�صِ

.
)((

ني كِّ
ِّ

 على ال�ص
ُّ
م

ُّ
 ال�ص

ُ
فاإِنَُّه َي�صُكُن باإِذِن اهلل، وَيظهر

))( قبل هذه الرقية خرٌم ال ُيعلم مقداره. وانظر ال�صكل التايل يف مقدمة الكتاب.

)2( اأَْخُذ �صيٍء من الثياب وو�صُعه على النحو الذي ذكره املوؤلف ـ عفا اهلل عنه  ـ �رسٌب من �رسوب ال�صحر وال�صعوذة؛ 

ه.
َّ
تنب

ُ
فْلي

))( ا�صتعنا باأحد الف�صالء ـ جزاه اهلل خرياً ـ املطلعني على اللغات ال�رسقية القدمية ملحاولة فهم م�صمون هذا الكالم؛ فكتب 

اأ�صابه من  اأنه  لنا ما ن�صه: »ن�س رقية العقرب عربي احلروف وال�صبط، واإن كان �رسيان االأ�صل على االأرجح، غري 

التحريف ما اأ�صابه، وهو طبيعي؛ اإذ ال بد لتعريبه باللفظ من تبديل حرف اإىل اآخر عربي يقاربه، اأو ي�صتك معه يف 
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]الوافر[  :
)((

409- قراأُت بخطِّ بع�ِس املَغاِرَبِة

ــدي ــْن ــــــَت ِع ــــــُر واأَنْ ــا َوِزيْ ــــُر ي ــــْذُك ـــــِهاأَتَ ـــــْي َوِج جـــــــاٍه  ول  ـــــــاٍل  م ِبــــــا 

ِكـــتـــاٍب ـــَك يف  َخـــطَّ ـــــبَـــــتَّ  ثْ
اأَ ــبــيــِهوقــــد  ــِم الــنَّ ــَل ــَق ــال عــلــى الـــِقـــْرطـــا�ـــصِ ب

ـــِه يْ ـــرَتِ ـــصْ ـــاأَ� ف يـُـــبــــاُع  َمـــــــْوٌت  ــِه«»اأَل  ــي َ ف ْ
ـــــر ـــهـــذا الــَعــْيــ�ــصُ مـــا ل َخ َف

]الكامل[  :
)2(

0)4- ])20ب[ قراأُت بخطِّ بع�ِس املغاِرَبِة، يف جَمموع: للفا�صل رحمُه اهلل

نَْلتَقي اأَْن  طــاِمــعــاً  ــَل  ــاِئ �ــص ــرَّ ال ــُت  ــْف ــا اأَْطـــُلـــُبِع ــتــيــُح يل م ـــاُن يُ م ـــزَّ فــاأَبــى ال

ــُت: اأَعــاِتــٌب ــْل ــُق ــــَرْت ُكــْتــبــي َف ـــُبوتَــــاأَخَّ ـــتِّ ـــَع ـــتَ ُم اأَم  ــــــــَت  اأَن ذاَك  يف 

ــًا ــثَّ مُمَ ــمــِر  الــ�ــصَّ يف  َوَجـــْدتُـــَك  ـــُبواإِذا  ـــتُ اأَْك ـــن  َم اإِىل  ــي  ــن ــْي ــاِج ــن تُ اأَبـَــــــداً 

]اخلفيف[  :
)((

ِه: يف اْقِت�صاٍء ِبَوْعٍد ))4- ومن خطِّ

لكْن ــــَوْعــــِدَك  ِل ــِطــئــاً  ــْب ــتَ ُمــ�ــصْ ــُت  ــصْ ــ� ـــوِنلَ ي ـــدُّ ــــــِل ال ــــــاُع اأَه بـــاَكـــَرتْـــنـــي ِرق

ـــ ــْي ــصَ ــ� ــــِدَك اأَْم ــــَوْع ـــي ِب ـــن ــوا يَــْقــتَــ�ــصــوينَعــِلــمــوا اأَنَّ ــح ــبَ ــصْ ــاأَ� ــاً ف ــيّ ــل ـــُت َم ـ

الب�صيط[ ]خمّلع  ، َيهجو: 
)4(

ّ
ناطي

ْ
 االأَْعمى الَغر

ّ
))4- ومنُه: للمخزومي

ـــــــِه بـُــــغـــــاٌء ــــــوا: ُفــــــــــاٌن ب ــــــال يق
ْ

ِلــــَغــــر ــــاأَلــــوا  تـَـــ�ــــصْ ل  ـــُت:  ـــل ـــق ف

اجلذر، وفوق ذلك فالعبارة �رسيانية قدمية، خمالفة للهجات املتاأخرة. واأقرب تقدير للمعنى ـ مع اعتبار خمتلف ال�صيغ 

[ وَتُزوُل َزَوااًل تامًا، وما ِبَك َيْذَهُب عنَك 
ُ

�س
ْ
ب
ُ
ْعدة ]اأو الي

ِّ
ُج الر

ُ
واجلذور ومعانيها ومالءمتها لل�صياق ـ هو هذا: تخر

اأي�صًا«. وعلى كل حال ال ي�صحُّ عقاًل وال  لُّ  َمحِّ ُعُف وَي�صْ َي�صْ وُء[ 
ُّ

]ال�ص ]ُيجاِوُزَك[. واأنا يف احِلْفِظ واحِلماية والباأْ�ُس 
�رسعًا قراءة الرقى التي ت�صتمل على طل�صماٍت واألفاظ غري مفهومة؛ الأنها مظنة ال�رسك واال�صتعانة بغري اهلل تعاىل.

هر 2/)22 ومعجم االأُدباء )/977 ووفيات االأَعيان 24/2)  ة طريفة، يف يتيمة الدَّ ؛ وله َق�صَّ
ّ
))( البيت الثالث للوزير املهّلبي

ة 70/5 وامل�صتطرف 28/2) وزهر االآداب 9))-40).
َّ
وفوات الوفيات )/254 والتذكرة احلمدوني

)2( االأَبيات بال ن�صبة، يف نهاية االأَرب 64/8)؛ ولي�صت يف ديوان القا�صي.

))( البيتان بال ن�صبة، يف وفيات االأَعيان 25/5) والوايف بالوفيات 8/4)).

ًا بعد 540هـ. املغرب: ق�صم 
ّ
ّ؛ كان َحي د، املخزومي االأَعمى الغرناطي؛ كان نذاًل هّجاًء، �صديد القحة وال�رسَّ )4( اأَبو بكر، حممَّ

االأندل�س )/228 واالإِحاطة )/424 واخلريدة: ق�صم االأَندل�س 668/2.
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ـــي ـــائ ـــِدق ـــصْ � ـــصُ اأَ ـــ� ـــْع ين بَ َ َ
ــــــــرياأَْخـــــــــــرب يْ

ــــــــاأَ ـــــــُه ِب ـــــــاَك ــــــــه ن ــــــــاأَنَّ ب

ب( الأَبي احل�صن، 
ْ
باب وال�ّصي د، يف كتاب )ال�صَّ ))4- قراأُْت بخطِّ َعقيل بن عبد اهلل بن حممَّ

َفة، ِنْفَطَويه، 
َ
ثنا اأَبو عبد اهلل، اإِبراهيم بن َعر : حدَّ

ّ
د بن اأَحمد بن طالب، الفقيِه احَلَلبي حممَّ

ثنا بع�ُس اأَهل االأَدب، قال: ]202اأ[ قال: حدَّ

ُب 
ْ
ي َلُع؟ فقالت: ال�صَّ م ال�صَّ اأَ ُب 

ْ
ي : ال�صَّ ِهنَّ

ْ
َلي اإِ النِّ�صاِء، واأَْبَغ�ُس  اأَ�َصدُّ على  ا  اأَميُّ اأٍَة: 

َ
قيَل الْمر

َلِع ُغْنٌج. عنَد ال�صَّ

الكامل[ : ]جمزوء 
ّ
مي د الها�صِ 4)4- قال: واأَن�صَدنا اأَبو عبد اهلل، ِنْفَطَويه، ل�صالح بن حممَّ

ــــَزْع ــــتَ ــــْن ـــِة ُم ـــبَ ـــْي ـــِب ـــصَّ ـــ� ــــــْعثـَــــــــْوُب ال جَتَ ْ ُ
ــــــرت ــــــصَ ـــــــاُت � ـــــــاِري ـــــــع وال

ٍء اآَفــــــــــٌة
ْ
ــــــــي ـــْعوِلــــــــُكــــــــلِّ �ــــــــصَ ـــَل ـــ�ـــصَّ ــــــُه ال ــــــتُ ــــُب اآَف ــــْي والــــ�ــــصَّ

 بحلب، َقِدَمها، وكان من اأَهِل االأَدِب، قال: اأَن�صَدن 
ّ
ْنَدنيجي

َ
 الب

ّ
د بن علي 5)4- اأَن�صَدن حممَّ

]املتقارب[ ِه:  ، لنف�صِ
)((

 اخل�صكرّي البزوفري
ّ
َمزيد بن علي

ــا ِب الــطِّ ْ ُ
ـــ�ـــرص ِب ــلــى، ل  ــطُّ ِب ال ْ َ

ـــ�ـــرص الُعلىِب ــــاِب  ِط يف  ــعــى  �ــصَ ـــن  َم ــعــى  �ــصَ

ــُل ــي ــل ـــِم واجُلـــــــوِد َجــــلَّ اجَل ـــْل ـــاحِل اوب ُف�صِّ ــد  ق ــصِ  ــا� ــنّ ال عــلــى  ــحــى  واأَ�ــصْ

ـــراِع ـــِق ـــرى وال ـــِق ــــول احِلـــجـــا وال لول وَّ
الأَ ــــــــــــُر  الآَِخ َذَكــــــــــَر  ــــــا  مَل

ــى ــت ــَف َ ال ْ
ـــــ� ـــــُف ـــــــاٌث مـــتـــى مــــا تَ اأَْرَذلثَ اأو  كــالــبَــهــيــَمــِة  ــــْن  ــــُك يَ

ج، ابن اجَلْوزي؛ يف حوادث �صنة 
َ
الَفر ]202ب[ قراأُت يف كتاب )�ُصذور العقود( الأَبي   -4(6

:
)2(

اثنتني واأَربعني ومئتني

من  نْيَ  َم�صَ ٍع 
ْ
ب

َ
ِل�ص بحلب،  ٍة 

َ
ُدْلب على  الُغراِب،  وفوَق  ْخَمِة 

َّ
الر دوَن  اأَبي�ُس،   

ٌ
طائر َوَقَع 

ة و�صحبه؛ تويف �صنة 
ّ
ة، قدم بغداد ومدح الّنا�رس لدين اهلل، �صافر اإىِل �صنان مقّدم االإِ�صماعيلي

َّ
، من اأَهل النُّعماني

ّ
))( اأَبو علي

بيثي 67/5 وتاريخ االإِ�صالم ))/28) و 54) والوايف بالوفيات 479/25. ))6هـ وقيل: 2)6هـ. تاريخ ابن الدُّ

)2( املنتظم ))/295-296 وتاريخ االإِ�صالم 986/5 وتاريخ اخللفاء 409 و�صذرات الّذهب )/)9).
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وتًا، ثم طاَر. رم�صان؛ ف�صاَح: يا َمْع�رَسَ الّنا�س، اهلَل اهلَل؛ حتى �صاَح اأَربعنَي �صَ

وتًا؛ وكتَب �صاحُب الربيِد بذلَك، واأَ�صهَد خم�صمئة  وجاَء من الَغِد، ف�صاَح اأَربعنَي �صَ

اإِْن�صاٍن �َصِمُعوُه.

الكاتب،  احل�صن  بن  لَّم 
َ

املُ�ص ْمِن، 
ُ
الي اأَبي  اإِىل  َنَة، 

ْ
ي ُح�صَ اأَبي  ابن  الَفْتح،  اأَبو  االأَمرُي  كتَب   -4(7

النَّْحوّي،  اأَحمد،  بن  القا�صم   ، َن�رسْ اأَبي  يخ  ال�صِّ َيِد  على  بحلب،  يوان  الدِّ �صاحِب 

ْغدادّي؛ كان �صاأََلُه اإِ�صداَرها على َيدِه �صاِفعًا فيِه، وذلك �صنة خم�ٍس وع�رسين 
َ
ير، الب ال�رسَّ

   :
)((

واأَربعمئة، اإِىل حلب، وقد وَرَدها اأَبو َن�رسْ النَّْحوّي، وي�صُف فيها الَقَلم

]الب�صيط[  

َحَلبا اإِىل  ـــــِزْع  اأَنْ مل  ــِن  ــْم ــيُ ال ـــو  اأَب ــول  اأََربـــــال نـَــْحـــَوهـــا  ـــْرٍ  َـــ�ـــصِ مِل ــــــْد  اأَِج وملْ 

ــِه ِب اأَراُه  ل  يَـــْومـــاً  ــوُق  ــصَّ ــ� ال ُل  ـــوِّ ـــَط ــبــايُ ِحــَق �ــصــاعــاتُــُه  ـــَل يل  ـــَخـــيَّ يُ حــتّــى 

ــِه ــِت ــَع ــْل ــَط نْــيــا ِب ـــَلـــِت الــدُّ ــَربــايــا َمــــْن جَتَـــمَّ ــَم والــَع ــْج ــُع ــــواُه ال ـــْت يف َه ـــَف واأَلَّ

فاأْح�َصبُُه َقْلبي  يف  ـــُرَك  ِذْك يََلذُّ  �رَصَبا])0)اأ[  َفمي  يف  �ـــرْصٌب  منُه  ــرى  َج اإِذا 

ــِه ــِت ــبَ ــِكــْت ــلــو ِب ــْع ــَك َمـــن يَ ــُل ــْث ــبــاولــيــ�ــَص ِم ــــلُّ َمـــن َكــتَ ــو ُك ــل ــْع ــــَك يَ ــــــا ِب واإِنَّ

ــٌة ــبَ ــْذِه ـــــــالأَْرزاِق ُم ـــَك ب ـــاَم ـــري اأَم َذَهباجَت ــطــاُرهــا  اأَْق يَْت  ُك�صِ قــد  بالبُوؤ�ِص 

ِلٌت ُمْن�صَ الَغْرِب  ما�صي  ُكلُّ  ْمِنها  �صِ َحبَبايف  َمــْتــِنــِه  يف  تَــرى  الــنِّــطــاِق  ــْخــُت  �ــصَ

ــُه ــاِوُع ــط اأَْخـــَر�ـــصَ ل نُــْطــٌق يُ ــكُّ  ــَف ــْن ــايَ َب �ــرصَ ــُه  ــتَ ــْق ــتَّ َع اإِذا  اإِلّ  ــِص  ــْر� ــطِّ ال يف 

يـُــَلـــْجـــِلـــُجـــُه  
ٌّ
ـــــي ِع ــــِه  ب ـــــــزاُل  يَ َخَطباول  ــع  ــبَ ــصْ اإِ� ــن  م ـــرَباً  ـــْن ِم َعـــا  ــــاإِْن  ف

ــًة ــبَ ــاِط ـــَل الـــُكـــتّـــاَب ق ــاً َجـــمَّ ــب ــاِت ـــايــا ك ــَل الأََدب ــن قــد َجــمَّ ــَوَك َم ــْح قــد �ــصــاَر نَ

ُه ـــرُبُ ـــْخ ــُه حـــَن تَ ــن ــُم م ــل ــْع ـــْوَف تَ ـــصَ َحَلباو� اإِىل  �ــصــاَرت  ــد  ق ـــغـــداَد  بَ بــــاأَنَّ 

اأََدٍب وذي  ِعــْلــٍم  ــذي  ِل َكْهفاً  ِزلـْــَت  والأََدبــــال  الــِعــْلــَم  فينا  ــَت  ــْي ــيَ اأَْح ــَت  ــاأَنْ ف

))( الق�صيدة لي�صت يف ديوان ابن اأَبي ح�صينة.

Bn_3deem_Book.indb   361 8/3/11   9:26 AM



(62

د  د بن حممَّ رَبّي، ثنا اأَبو �صلم، حممَّ د الطَّ د بن احل�صني بن حممَّ 8)4- قراأُت بخطِّ اأَبي جعفر، حممَّ

اأَبيه، عن  اأَبو عا�صم النَّبيل، عن ابن َعْجالن، عن  ، ثنا 
ّ
ي اأَبو ُم�صلم الكجِّ ، ثنا 

ّ
ْلخي

َ
الب

اأَبي ُهريرة، قال:

دوُه؛ اأَْعطوُهم  قال ر�صوُل اهلل : »املَُعلِّموَن ِخياُر الّنا�س، ])20ب[ كلَّما َخَلَق الِعْلُم َجدَّ

حمن 
َّ
الر اهلل  ب�صم  ُقْل:   :

ِّ
ِبي لل�صَّ قاَل  اإِذا  املَُعلَِّم  فاإِنَّ  َفُتْحِرجوُهم،  َتاأِْجروُهم 

ْ
َت�ص وال 

َف عنهما  ، ُخفِّ َكنْيِ ؛ واإِْن كانا ُم�رْسِ
ِّ
ِبي ِب والأََبَوِي ال�صَّ  وللموؤَدِّ

ِّ
ِبي  اهلُل لل�صَّ

َ
حيم، َغَفر

َّ
الر

من َعذاِبهما«.

د ابن  ْمِن، زيد بن احل�صن بن زيد الِكْندّي، عن القا�صي اأَبي بكر، حممَّ
ُ
9)4- اأَنباأَنا �صيُخنا اأَبو الي

َلد ابن  اإِبراهيم بن خَمْ اإِ�صحاق بن  د بن  زاز، اأنا اأَبو احل�صن، حممَّ
ّ
د الب عبد الباقي بن حممَّ

، احل�صن بن اأَحمد ابن اإِبراهيم بن احل�صن بن �صاذان، اأنا اأَبو بكر، 
ّ
، اأنا اأَبو علي

ّ
حي

ْ
الباَقر

:
)((

ا�س - َيعني ثعلب - قال
ّ
ثنا اأَبو العب م، حدَّ

َ
ابن ِمْق�ص

]الب�صيط[  :
ّ
لي

ْ
د بن احل�صن الُعَقي دن عبُد اهلل بن �صبيب، قال: اأَن�صَدن حممَّ اأَن�صَ

نَواِحْيِك ِمن  لّ  اإِ احُل�ْصُن  ِحَك  ا�ْصتُ�صْ تَراِقْيِكما  ِمــن  لّ  اإِ ْيُب  الطِّ ــتَــدى  اْغ ول 

ماً ُمْبتَ�صِ احُل�ْصَن  ــا  ــن يْ
َراأَ ُمْقَلتَْيِك  ِفْيِكعن  ِمــن  ــاُن  ــْرج َ امل ابْتَ�َصَم  كما  ـــراً  َدْه

�صاِغَرٍة  َ ْ
ــر َغ ُردِّي  ْم�ِص  ال�صَّ بَْهَجَة  ــِكيا  ــْي ــبِّ ــُح ـــاً ِب ـــن ــــوى َرْه ــاً ثَ ــب ــْل  َق

َّ
ــي ــل ع

واأَْعَجبَها �َصْيئاً  ُمْقَلتي  ا�ْصتَْح�َصنَْت  ِفْيِكما  ا�ْصتَْح�َصْنتُُه  ــذي  ال ــــُت  يْ
َراأَ اإِلّ 

ٍن ُغ�صُ عن  ــاُل  ــب ْق الإِ ُم  يَْبتَ�صِ ِمــْنــِك  تـَـواِلــْيــِكاإِْذ  ــ�ــصٍ  ِدْع عــن  َحُك  ويَ�صْ ـــْدٍن  لَ

د بن َزكريّا  رَبَي، ثنا حممَّ د الطَّ د بن احل�صني بن حممَّ اأَبي جعفر، حممَّ 0)4- ]204اأ[ قراأُت بخطِّ 

، عن َعطاء بن ُم�صعب، عن عا�صم ابن احَلَدثان، 
ّ
مي �صَ د بن ُعبيد اهلل اجُلُ ، ثنا حممَّ

ّ
الِغالبي

قال:

 على ُعمر بن اخلّطاِب، رحمُه اهلل، فقال: يا اأَمرَي املوؤمنني، َعلِّْمني �صورًة 
ٌّ

دخَل اأَْعرابي

خائر 76-75/8. ))( جمال�س ثعلب 66 والب�صائر والذَّ
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(6(

 ،]( }]الربوج:  } َفَعلََّمُه  اأَْعرابي.  يا  َنعم،  قال:  التي.  �صَ يف  ها  وؤُ َ
اأَْقر

.{  يقول:{
ُّ
َفجعَل االأَعرابي

 الباديَة، فقال المراأَِتِه: واهلِل، لقد َعلََّمني اأَمرُي املوؤمنني اأَبياتًا من الُقراآِن، 
ُّ
ثم قدَم االأَعرابي

 لُه امراأَُتُه: فاأَنا اأُمِتُّها لَك.
)((

}. فقالت َلها { وَّ
ُتها، غري اأَنَّ اأَ

ْ
ي اأُْن�صِ

} واالأَر�ِس ذاِت املُروِج، واجِلباِل ذاِت الثُّلوِج،  فقال: ُقويل، فقالت: {

وِج، ونحُن فيها َنوُج، بنَي املَوايل والُعُلوج!. ِل ذاِت ال�رسُّ
ْ
واخَلي

ُت �ُصورَتَك، َفَعلََّمْتني امراأَتي �صورًة 
ْ
ي ثم َقِدَم بعد ذلك املدينَة، فاأَتى ُعمر فقال: اإِنِّ َن�صِ

ُبُه،  ِ َة! فلم يزْل َي�رسْ رَّ ؟ فقراأَها. فقال لُه ُعمر رحمُه اهلل: الدِّ
َ

 ِبدوِنها. قال: وما هي
َ

ما هي

 فيه؟.
َ

ويقوُل: ]204ب[ يا َعُدوَّ اهلِل، اأََتزيُد يف كتاِب اهلل ما لي�س

َوِر 
ُّ

اأُت من �صوَرِتَك، ومن �ُصوَرتي، ومن ال�ص ْبني، واإِاّل َترَبَّ ِ  يقول: ال َت�رسْ
ُّ
فجعَل االأَعرابي

كلِّها.

 حّتى 
ٍّ
لوا الُقراآَن من اأَعرابي

َ
فقال ُعمر: اأَخرجوُه َعّنا؛ وكتَب اإِىل اأُمراِء االأَْجناِد: ال َتْقب

َيْفَقَه.

: ثنا عبُد العزيز بن احل�صن -يعني اأَبا احل�صن، 
)2(

ربّي املذكور ))4- وقراأُت بخطِّ اأَبي جعفر الطَّ

ثني اأَبي، احل�صن بن   بن ب�ّصار الَعالف- قال: حدَّ
ّ
عبد العزيز بن اأَبي بكر احل�صن بن علي

د  د القا�صي، عن حممَّ ان بن حممَّ
ّ

ثنا َغ�ص ير، املعروُف بابِن الَعاّلف، قال:حدَّ  ال�رسَّ
ّ
علي

الِة الكوَفة، قال: ، �صاحِب �صَ
ّ
مي حمن الها�صِ

َّ
بن عبد الر

يل:  فقالت  َرثٍَّة؛  اأَثواٍب  يف  َزٌة، 
ْ
َبر امراأٌَة  وعنَدها  حى،  اأَ�صْ يوِم  يف  مِّي 

اأُ على  َدَخْلُت 

مُّ جعفر بن يحيى بن خالد! ف�صلَّمُت 
، اأُ

)((
اأََتعرُف هذِه؟ فقلُت: ال. فقالت: هذِه َعّتاَبُة

))( يف االأَ�صل: فقال!

واأُن�س  هب 256/4  الذَّ والكتاب 49) ومروج  والوزراء  واالأَني�س )/)442-44  بغداد 5/8) واجللي�س  تاريخ  )2( اخلرب يف:   

ة 9/)2) ووفيات االأَعيان )/)4) والوايف بالوفيات ))/64) وحياة احليوان الكربى 
ّ
امل�صجون 4)2 والتذكرة احلمدوني

.60(-600/2

ادة.
ّ
))( ا�صمها يف بع�س م�صادر التخريج: عب
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لَك   
ُ
اأَذُكر قالت:   .

ْ
اأَْمِرُكم بع�َس  ثيني  حدِّ خاَلُة،  يا  لها:  وُقْلُت  ِبها،  ُت 

ْ
ب وَرحَّ عليها، 

:
َ
ر ، ]205اأ[ وَمْوِعَظٌة مِلَْن َفكَّ ُجْمَلًة كافيًة، فيها اْعِتباٌر مِلَْن اْعَترَبَ

ابني  نَّ  اأَ اأَْزُعُم  اأَْرَبعمئة َو�صيفٍة، واأَنا  َراأْ�صي  العيد، وعلى  ِمْثِل هذا   يف 
َّ
َهَجَم علي لقد 

، اْجَعُل اإِْحداهما   يف هذا اليوِم، والذي ُيْقِنُعني ِجْلدا �صاَتنْيِ
ْ
ُتُكم

ْ
َجعفر عاقٌّ بي؛ وقد اأََتي

.
)((

 ِدثاراً!!
َ
عاراً، واالآَخر �صِ

* * *

احلات.  ال�صّ
ُّ
))( يقول حمّققه العبد الفقري اإِىل رحمة ربِّه القدير اإِبراهيم بن ح�صني �صالح:  احلمُد هلل الذي بف�صله تتم

كان الفراغ من حتقيق هذا الكتاب املبارك، وتعليق حوا�صيه، ع�رس يوم االأَربعاء، االأَّول من ربيع االأَنور، �صنة ثالثني   

لفني،  الم؛ املوافق للخام�س والع�رسين من �صباط، �صنة ت�صٍع واأَ
َّ

الة وال�ص د االأنام، عليه ال�صَّ
ِّ
واأَربعمئٍة واأَلف من هجرة �صي

الم.
َّ

من ميالد امل�صيح، عليه ال�ص

حيم؛ واغفر لنا، اإِنَّك اأَنت الغفور الكرمي.
َّ
ميع العليم؛ وُتْب علينا، اإِنَّك اأَنت التَّّواب الر

َّ
ل منا، اإِنَّك اأَنت ال�ص

َّ
 ربَّنا َتقب

ٍد، وعلى اآله و�صحبة اأَجمعني. دنا وموالنا حممَّ
ِّ
 و�صّلى اهلل على �صي

 واآخر دعوانا اأََِن احلمُد هلِل ربِّ العاملني.
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الفهار�ص العامَّة
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فهر�ص الآيات القراآنية

(58 ................... { البقرة: 28) {

279 ...............................................{ البقرة: 78){

(6( ............................................ { البقرة: 220 {

(0( ...............{ اآل عمران: 8) {

(0( .................................................... { اآل عمران: 79  {

279 .............................. { الن�صاء: 28   {

(06 .............................................. { الن�صاء:86   {

(60 .......................{ } املائدة: 2 

(05 .............................. { االأنفال: 64{

279 ................................ { االأنفال: 66 {

(04 ........... { التوبة: 8)-9) {

(58 ....................... { التوبة: 8)) {

(60 ... { } هود: 88  

(6( ....................... { يو�صف: )5 {

(06 ................................................{ االإ�رساء: 2 {

262 ....................................... { االأنبياء: )8 {

(0( .................................... { فاطر: 2) {

(58 ....... { ي�س: 9     {

(02 ................................................................{ ي�س: 2)    {

279 ......................................... { الدخان: 2) {

 .... الواقعة: 8-22){

2(4 ..................................................{    

(6( ...................................... { احل�رس: 2   {

(97 .............................................................. { التغابن: 7 {

245 ،244 .........................................{ النباأ: 4)    {

(06 .................................................... { } النباأ: 6)  

(6( ........................................................... { الربوج: ) {

*  *  *
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فهر�ص احلديث ال�رصيف

(04 .............................................. اإذا ماَت االإِْن�صاُن، اْنَقَطَع عنُه َعَمُلُه اإاّل َثالثًا....

87 ............................................................... اأَال َتْذكروَن اإِْتياَنكم امل�صاجَد 

88 ............................................................ اأَنَّ ر�صوَل اهلل ) دخَل الكعبة....

88 ...................................... ة اإىِل املَدينِة  ْدنا مع َر�ُصوِل اهلِل من حُلوِم الَهْدِي، من مكَّ َتَزوَّ

َهواِت................................................. 88 ِت الّناُر بال�صَّ ِت اجَلنَُّة باملَكاِرِه، وُحفَّ ُحفَّ

(6( .................................................................... ِه عيُد َمن ُوِعَظ ِبَغرْيِ
َّ

ال�ص

(60 .......................................... ُه وَنهاُه
َ
هداِء َحمزُة، ورجٌل قاَم اإِىل اأَمرٍي فاأََمر ُد ال�صُّ

ِّ
�َصي

87 ........................ ذتان ، وَعنْيِ االإِْن�صاِن؛ حّتى َنَزلِت املَُعوِّ ُذ من َعنْيِ اجلانِّ كان ر�صول اهلل َيَتَعوَّ

(62 ........................................... دوُه.... املَُعلِّموَن ِخياُر الّنا�س، كلَّما َخَلَق الِعْلُم َجدَّ

ليُم.......................................... )0)
ْ

ليُلها التَّ�ص هوُر، وحَتْرمُيها التَّْكبرُي، و حَتْ ِمْفتاُحها الطَّ

(0( ............................. َنُه وبنَي االأْنِبياء َدَرَجٌة واِحَدٌة
ْ
ي
َ
َمن جاَءُه املَْوُت، وهو َيطلُب العلَم، َفب

(02 ............................................ ًة ُيْعَمُل ِبها من َبْعِدِه َمن �َصنَّ يف االإ�ْصالِم �ُصنًَّة �صاحِلَ

*  *  *

فهر�ص الأَمثال

............................................................................................. ال�صفحة املثل 

اأنفك منك ولو ُجدع..................................................................... 289

ُربَّ ح�صناء طالق......................................................................... 57)

(57 ...................................................................... ُربَّ ملوٍم ال َذنب له

*  *  *

فهر�ص الأَوائل

(2( .................................................. اأّول م�صجد ُبني بحلب: م�صجد الغ�صائري

*  *  *
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فهر�ص الأعام

اآدم، عليه ال�صالم  29)

اأَبان   )8

اإِبراهيم، عليه ال�صالم  )7، 02) 

اإِبراهيم بن اإ�صماعيل بن غازي الكّحال  )29 

اإِبراهيم احلاجب  62

اإبراهيم بن �صعيد بن اخل�صاب، اأبو طاهر  297، 298

اإِبراهيم بن �صدقة  )7

اإِبراهيم بن عبد ال�صمد  88

اإِبراهيم بن عرفة، نفطويه  60)

اإِبراهيم بن حممد بن �صافع احلا�صي  )22

اإِبراهيم بن اأبي الي�رس �صاكر بن عبد اهلل التنوخي  259

اإِبلي�س، عليه الَلّعنة  7)2، 29)

اأَتابك زنكي  6))

ابن االأَثري، اأَبو جعفر  50)

اأَحمد بن ُبديل  88

اأَحمد بن جعفر االأَرتاحي  8)2

اأَحمد بن عبد اهلل بن احل�صني بن حديد  259

اأَحمد بن عبد اهلل بن حممد  88

اأَحمد بن عبيد اهلل، املعروف باملاهر  46)

از  )0)
ّ
اأَحمد بن علي اخلر

(8( اأَحمد بن �صعيد بن ها�صم اخلالدي 

(57 اأَحمد بن طولون 

24( اأَحمد بن عبد الرحيم االأَ�صبهان 

(28 اأَحمد بن عبد الغني القطر�صي 

245 اأَحمد بن علي املدائني احللبي 

((9 ،(82 ،87 اأَحمد بن عمر بن اأَحمد بن هبة اهلل 

(29 اأَحمد بن عمر بن اخلّفاف 

289 اأَحمد الغماري 

(42 اأَحمد بن القا�صم ال�صقّلي 

اأَحمد بن حممد بن اأَحمد بن بختيار، ابن املندائي  

2(9 ،2(7  

259 اأَحمد بن حممد بن اأَحمد الربدان 

7( اأَحمد بن حممد بن خالد 

ويدة  )4)، 48) اأَحمد بن حممد بن الُدّ

(9( اأَحمد بن حممد بن �صدقة الّتنوخي 

85 ميني  اأَحمد بن حممد القر�صي ال�رَسّ

(29 اأَحمد بن م�صعود املو�صلي 

22( اأَحمد بن حممد الّنامي 

7( اأَحمد بن حممد بن اأَبي ن�رس 

اأَحمد بن هبة اهلل بن اأَحمد بن قرنا�س  ))2، 4)2

208 اأَحمد بن همام بن حممد 

(0( اأَحمد بن يحيى احللوان 

25( اأَحمد بن يحيى القر�صي 

(56 اأَحمد بن يو�صف 

اأَحمد بن يو�صف = املنازي 

(44 اأَحنف بن قي�س 

(40 اإِدري�س بن اليمان االأَندل�صي 

22( االإِدري�صي )ال�رسيف( 

اأَر�صالن بن م�صعود بن زنكي  )27 

88 اأُ�صامة بن زيد 

اأُ�صامة بن منقذ  )2)، )2)، 27)، 256

(8( ابن اأَ�صباط امل�رسي 

االأُ�صتاذ = حّماد البزاعي 

((( اأَبو اإِ�صحاق 

22( اإِ�صحاق بن خلف 

اإِ�صحاق بن حممد الفروي  88 

اإ�صحاق املن�صي  25)

ولة  )6)، 65) اأَ�صد الَدّ
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(65 الم 
َّ

اإِ�رسافيل عليه ال�ص

(45 ابن اأَ�صعد 

(64 االأَ�صعد بن مّماتي 

(57 اأَ�صماء بنت عمي�س 

6( ابن اإِ�صماعيل 

25( اإِ�صماعيل بن اأَبي الربكات املو�صلي 

89 اإِ�صماعيل بن جعفر بن �صليمان 

279 اإِ�صماعيل بن عبد اهلل بن اإِ�صماعيل البيا�صي 

((7 اإِ�صماعيل بن علي بن اإِبراهيم اجلنـزوري 

(52 اإِ�صماعيل بن حممد الني�صابوري 

((( االأَ�صود الُلّغوي )الغندجان( 

(88 االأَ�صعري 

((2 ابن االأُ�صيلح 

اأُعجوبة الفلك = حممد بن احل�صن بن علي الف�صيح 

االأَف�صل بن اأَمري اجليو�س  45)، 57)

ابن اأَفلح العب�صي البغدادي  0))، 0)2

284 اأَلوف   

266 اأُمامة   

(99 امروؤ القي�س 

اّلر 
ّ

اأَمري احلاج ال�صامي = علي بن ال�ص

اأَمري املدينة = �صامل بن القا�صم بن املهّنا 

27( اأُميمة   

اأَمني احل�رستني = حممد بن من�صور االأَ�صفهان 

240 اأَمني الدولة، ابن التلميذ 

ين = عبد املح�صن بن حمود التنوخي  اأَمني الِدّ

(97 لت  ة بن اأَبي ال�صَّ
َّ
اأُمي

ي 
ّ
اأَمني امللك = ابن البوين املعر

ولة  ابن االأَنباري = �صديد الَدّ

87 اأَن�س بن مالك 

(56 االأَوزاعي 

(55 اأَو�س بن حجر 

اإيلغازي بن اأُرتق  68، 69

اأَيوب بن ح�صني  )26

ابن البّواب  224، 225، )26

ي 45)، 57)
ّ
ابن البوين الَتّنوخي  املعر

البهاء زهري  9))، )2)، 5))

ين = اإِبراهيم بن �صاكر التنوخي  بهاء الِدّ

ين = احل�صن بن اإِبراهيم بن �صعيد بن اخل�صاب  بهاء الِدّ

2(8 ين = �صندل احلب�صي  بهاء الِدّ

ين = زهري بن حممد بن علي  بهاء الِدّ

(45 بنجوتكني بن املر�صد 

البحتي  )))، )))، 80)، 8)2

99 اأَبو بحر = �صفوان بن اإدري�س 

(05 بالل بن اأَبي بردة 

88 بالل احلب�صي 

2(5  
ّ

بكر الق�س

م�صار  6))
ّ

اأَبو بكر احللبي ال�ص

اأَبو بكر اخلوارزمي ال�صاعر  228، 258

يق  57)، 5)2 ِدّ اأَبو بكر ال�صَّ

2(5 اأَبو بكر ال�صرييف 

((6 اأَبو بكر املجّلد احلنفي 

(86 ابن اأَبي البغل الكاتب 

اأَبو ب�رس البندينجي  244، 245

(4( الربقعيدي 

اأَبو الربكات = هبة اهلل، ابن قرنا�س 

((( بدر بن علي بن اأَحمد بن مكي القرم�صيني 

ين = اأَبو الفوار�س بن ق�صام  بدر الٍدّ

((5 بدرون 

(07 ي = علي بن حممد بن علي العب�صي 
ّ
البديع املعر

بختيار البويهي  )0)، 04)

((7 ابن بابا 

(42 يلمي  ابن با من�صور الَدّ
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(7(

تاج الدولة = جعفر بن ثقة الدولة 

257 تاج دولة ها�صم 

ين = ابن العطار الوا�صطي  تاج الِدّ

68 تاج العلى 

تاج امللوك = حممود بن ن�رس بن �صالح 

التربيزي، اأَبو زكرّيا  2)) 

278 التمذي احلكيم 

92 تريجي )طائر( 

ين = عمر بن �صاهن�صاه بن اأَيوب  تقي الِدّ

240 ابن التلميذ البغدادي 

246 اأَبو متام 

((( التنوخي )القا�صي( 

(67 ثابت بن ثمال بن �صالح 

((( يّا   الرُثّ

((2 الثعالبي، عبد امللك بن حممد بن اإِ�صماعيل 

(62 ثعلب  

ثمال بن �صالح الكالبي  67)

88 جابر بن عبد اهلل 

(4( اأَبو جابر )الكاتب( 

اجلاحظ = عمرو بن بحر اجلاحظ 

279 ابن جبري االأَندل�صي 

(84 جحظة 

ابن جدعان  87

اجُلريري  87

(26 اجلرجرائي 

اجلّزار = يحيى بن عبد العظيم 

(44 جعفر بن اإِبراهيم، ابن احلاج الَلّورقي 

247 جعفر بن ثقة الدولة 

259 جعفر بن اأَبي احل�صن بن اأَبي الربكات الهمذان 

(58 اأَبو جعفر اخلرا�صان 

جعفر بن اأَبي رومان  285

7( جعفر ال�صادق 

88 جعفر بن حممد 

259 اأَبو جعفر، حممد بن املوؤيّد بن حواري 

(6( جعفر بن يحيى الربمكي 

254  = جبلة بن االأَيهم 
ّ
اجلفني

240 ابن جكينا 

(56 جالل امللك، اأَمري طرابل�س 

ين = عبد الواحد بن م�صعود بن احل�صني  جمال الٍدّ

ين = حممد بن اأَبي الربكات بن قرنا�س  جمال الِدّ

ين = حممد بن علي بن اأَبي من�صور  جمال الِدّ

ين = حممد بن هبة اهلل بن اأَبي جرادة  جمال الِدّ

(22 ين = ابن مطروح  جمال الِدّ

جمال الق�صاة = علي بن هندي 

(07 ُجمل   

ابن جّني = عثمان بن جّني 

2(0 ي 
ّ
جهري بن مي�رّس املعر

((8 ابة 
ّ

ابن اجلّوان الَنّ�ص

(60 ابن اجلوزي 

277 اأَبو جو�صن 

((4 اجلوهري، احل�صن بن علي 

اأَبو اجلي�س = خمارويه بن اأَحمد بن طولون 

حامت الطائي  94، 9))، 44)، 70)، 297، 08)

(44 ابن احلاج الَلّورقي، جعفر بن اإبراهيم 

2(7 اأَبو احلارث االأَوال�صي 

احلارث بن �صعيد بن حمدان = اأَبو فرا�س احلمدان 

254 حاجب بن زرارة 

احلا�صي = اإِبراهيم بن حممد بن �صافع 

احلا�صي = احل�صني بن اأَحمد 

(25 احلاكم باأَمر اهلل 

7( حامد بن ثابت الغّزي 

حبيب االأَ�صغر = ال�صنوبري 
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(72

24( احلجاج الثقفي 

اأَبو احلجاج املن�صفي الّزاهد  280، 282

(02 ابن احلر�صتان 

احلريري، �صاحب املقامات  240

280 ابن حريق البلن�صي 

ح�صان بن ثابت  244

ان بن ُنري الكلبي = العرقلة الكلبي 
ّ

ح�ص

احل�صن بن اإِبراهيم بن �صعيد بن اخل�ّصاب، بهاء الدين، 

اأبو حممد  68، 70، 75)، )22، 297، 299

(62 احل�صن بن اأَحمد بن اإبراهيم بن �صاذان 

2(5 احل�صن بن اأَحمد القرمطي 

ح�صن بن اإِ�صماعيل بن كا�صيبويه  0))، )))

احل�صن الب�رسي  57)، 6)2، )0)

85  
ّ
ّقي

َّ
احل�صن بن متيم الر

احل�صن بن احل�صني الوا�صان = الوا�صان 

احل�صن بن حمدون العدالن  7))، )0)

2(2 احل�صن بن اأَبي �صامل البغدادي 

(56 احل�صن بن عبد اهلل احلمدان، نا�رس الدولة 

((2 احل�صن بن عبد الرحمن الثقفي 

((4 احل�صن بن علي اجلوهري 

(6( احل�صن بن علي، ابن العاّلف 

احل�صن بن علي بن عبد العزيز البحريني  88

27( ح�صن بن علي العبدي 

207 ح�صن بن علي بن حممد بن همام 

92 احل�صن بن علي الوا�صطي 

2(9 احل�صن بن الف�صل 

احل�صن بن حممد بن اإ�صماعيل = القيلويي 

(86 احل�صن بن حممد املهّلبي 

(5( ازي 
ّ
احل�صن بن مهدي بن اأَحمد احل�صيني الر

احل�صن بن هانئ = اأَبو نوا�س  )7)، 79)، 80)، 86)

25( احل�صن بن الوزير الدم�صقي 

7( اأَبو احل�صن، االإِمام الهادي 

(55 اأَبو احل�صن، اأَمري طرابل�س 

258 اأَبو احل�صن، ابن اأَبي جرادة 

اأَبو احل�صن احلافظ = علي بن عمر احلافظ 

(74 ا 
ّ
اأَبو احل�صن الفر

اأَبو احل�صن، ابن القي�رسان  70

احل�صني بن اأَحمد احلا�صي  )22، 222

احل�صني بن اأَبي اأُ�صامة  )22، 245

احل�صني بن خالويه = ابن خالويه 

226 احل�صني بن علي بن حماد املو�صلي 

7( احل�صني بن علي بن يو�صف 

((7 ّبا�س  احل�صني بن حممد بن عبد الوهاب بن الَدّ

208  
ّ
اأَبو احل�صني املنخلي

2(( احل�صني بن ن�رس بن حممد بن خمي�س املو�صلي 

احل�صني بن هبة اهلل بن امل�صاهد  7)) 

ابن احل�صني  )8) 

(6( ابن اأبي ح�صينة 

2(7 ابن حطام 

اأَبو حليم الطبيب  )6، 85

حّماد البزاعي  )7)، 7)2، 296، 297

(58 ابن حّماد 

(55 ابن حماد  

(0( احلّمان 

242 َحْمد بن مهران 

(48 حمدان بن عبد الرحيم بن اأَبي املجد 

ولة  ابن حمدان = �صيف الَدّ

(60 حمزة بن عبد املطلب 

86 حميد بن ثور 

248 حميد بن علي احِلّتان 

(99 اأَبو حنيفة 

(20 حيدرة 
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(7(

(52 احلي�س بي�س 

(42 َّة الُنّمريي 
اأَبو حي

و�س  205، 0)2، )0)
ُّ
ابن حي

257 اخلاتون، اأُخت �صم�س امللوك 

26( خالد، ابن القي�رسان 

((9 خالد بن الوليد 

(8( اخلالدّيان 

 ،(94  ،(9(  ،(92  ،(9(  ،(90  ،(89  ،(88 خالويه   ابن 

 (02 ،226 ،(97 ،(95  

(57 اخلرميي ال�صاعر 

ابن اخل�صاب = اإبراهيم بن �صعيد

ابن اخل�صاب = احل�صن بن اإبراهيم 

ابن اخل�صاب = عبد اهلل بن اأحمد بن اأحمد 

ابن اخل�صاب = يحيى بن حممد 

 
ّ
خطيب حم�س = ابن معمعة احلم�صي

2(7 ي 
َّ
ابن خطيب الر

ين = فتوح بن نوح اخلويي  خطري الِدّ

259 خلف بن اأَحمد 

(27 رييف  خلف ال�صَّ

259 خلف بن حممد 

خمارويه بن اأَحمد بن طولون  84)، 200

ابن خمي�س = احل�صني بن ن�رس بن حممد 

254 خوارزم�صاه 

اخلوارزمي، اأَبو بكر الرازي احلنفي  )0)، 04)

((9 ابن اخليمي 

274 ة  
َّ
الّدارمي

الم  09)، 294
َّ

داود عليه ال�ص

ُيّوب  4))
داود بن عي�صى بن اأَبي بكر بن اأَ

((7 با�س البارع  ابن الَدّ

2(( ،2(0 ُدبي�س بن مزيد 

22( ابن در�صتويه 

254 ّمة  دريد بن ال�صّ

ابن دريد = حممد بن احل�صن بن دريد 

(26 الّدزبري )اأَمري اجليو�س( 

دعد   07)، )8)

(04 جنان  ّكان الَزّ الُدّ

ا 
ّ
م�صقي = اأَبو احل�صن الفر ابن الِدّ

وام = ثابت بن ثمال بن �صالح  اأَبو الَدّ

ي  94، )24
ّ
ويدة املعر ابن الُدّ

(05 ة  َمّ ُّ
ذو الر

(98 ذو الُنّون، يون�س عليه ال�صالم 

254  
ّ
راجح بن اإِ�صماعيل احلّلي

(56 ا�صي 
ّ
ا�صي العب

ّ
الر

220 ربيع بن حممود املارديني 

284 اأَبو الربيع، ابن عبد املوؤمن 

70 رزق اهلل بن عبيد ال�صنجاري 

(0( اأَبو رزين 

حيم 
َّ
ر�صيد الّدين = حمدان بن عبد الر

(2( ر�صيد بن منيع الربكاتي 

(80 �صيد، ابن الّنابل�صي 
َّ
الر

(7( �صيد، هارون 
َّ
الر

(4( ،(40 ،246 ابن ر�صيق القريوان 

6( �صي بن ع�صائر 
َّ
الر

عبان 
َّ
عبان = هبة اهلل بن حممد الر

َّ
ابن الر

((8 عدي 
َّ

ابن رفاعة بن غدير ال�ص

(04 ازي 
ّ
كاب الر

ّ
ابن الر

(58 ولة البويهي  ركن الَدّ

(0( روزبهار الفار�صي 

(88 م االأَحداث  ِيّ�س، مقَدّ
َّ
الر

265 ريّا   

(7( مْي  
َّ
الر

294 ان 
ّ
زاكي، املجنون احلر
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(74

258 الّزّجاجي، اأَبو القا�صم 

(04 ،(0( ،(02 الّزعفران 

286 ابن الزقاق االأَندل�صي 

(40 مكدم  ابن الَزّ

254 زهدم  

ابن زهمويه = حممد بن هبة اهلل بن زهمويه 

(2( ،((9 زهري بن حممد بن علي 

(67 ابن زيد 

(62 ،205 زيد بن احل�صن الكندي 

(08 زيد اخليل 

(52 ،(5( زيد بن عبد اهلل بن م�صعود الها�صمي 

(46 زيد بن حممد بن حممد احل�صيني 

(40 زينب   

68 زين الدين، عبد اهلل بن عبد الرحمن االأَ�صدي 

((( زين الّدين، ابن فريج 

250 زين االأُمناء، ابن ع�صاكر 

ي  0))
ّ
ابق املعر

َّ
ال�ص

24( ابن ال�صاربان 

(46 �صارية بن ُزنيم 

260 �صامل بن �صعادة بن عبد اهلل احلم�صي 

�صامل بن القا�صم بن املهّنا  )9، 94 

ين = عبد الرحمن بن عمر بن �صحانة  �رساج الِدّ

(20 �صبع بن خلف ال�صيداوي 

84 �صحبان 

(89 ديد، اأَبو �صالح بن نانا 
َّ

ال�ص

(76 ديد، اأَبو الفتح االأَوان 
َّ

ال�ص

�صديد الدولة، ابن االأَنباري  46)

(2( �صديد امللك، ابن منقذ 

(79 ّفاء 
ّ
ال�رّسّي الر

294 ابن �رسيج 

((0 �صعاد   

(26 اأَبو �صعد الُتّ�صتي 

250 �صعد اهلل املنبجي 

((7 �صعد اهلل بن حممد املقرىء 

(90 ولة، �رسيف بن �صيف الدولة  �صعد الَدّ

ابن �صعدون املو�صلي = حممد بن احل�صني 

(48 �صعدى  

(0( �صعيد بن �صليمان 

87 اأَبو �صعيد اخلدري 

 �صعيد بن �رسيف بن �صيف الدولة، اأبو الف�صائل 74، 76، 

8( ،82 ،78  

2(9 �صعيد بن مروان 

87 �صعيد بن امل�صيب 

87 �صفيان بن عبد اهلل 

لفي  )7، 259، )5)
ّ
ال�صِ

�صلمى   265، 266، )29

الم  59)، 7)2
َّ

�صليمان عليه ال�ص

(4( �صليمان بن فهد 

2(5 اأَبو �صليمان املغربي 

(02 ابن ال�صمرقندي 

88  القر�صي 
ّ
�ُصَمي

((7 ابن �صميكات 

عوة الّنزارَيّة  9)2، 286 �صنان، �صاحب الَدّ

259 �صهل بن �صادويه 

((( �صهيل  

(99 �صيبويه  

ابن �صيف = عمر بن حممد بن �صيف 

يلقي = احل�صن بن مهدي احل�صيني 
َّ

ال�ص

 �صيف الدولة احلمدان )6، )0)، )2)، 66)، )7)، 75)، 

(56 ،(54 ،(0( ،(02 ،2(7 ،(90 ،(89  

(87 �صاد بخت 

(0( ال�صافعي، اأَبو عبد اهلل 
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(75

(25 ال�صايف بن عي�صى بن ن�صطور�س 

�صاكر بن عبد اهلل بن �صليمان  )4)، 44)، 09)

225 �صاه اأَرمن اأُُلغ حيوغابك 

(6( ولة  �صبل الَدّ

((2 ابن �صبل البغدادي 

اّلر 
ّ

�صجاع الّدين = علي بن ال�ص

ابن �صحانة = عبد الرحمن بن عمر 

256 �رسف الدولة، اإِ�صماعيل بن �صلطان بن منقذ 

ولة = قروا�س بن مقّلد بن قري�س  �رسف الَدّ

ولة = م�صلم بن قري�س  �رسف الَدّ

 
ّ
�رسف الّدين = راجح بن اإ�صماعيل احلّلي

ين = ظفر بن يحيى بن هبرية  �رسف الِدّ

((9 ين، ابن قدمي  �رسف الِدّ

�رسف الدين = ابن املره البغدادي 

�رسف امللك = حممد بن من�صور االأَ�صفهان 

(02 �رسيح  

�رسيف بن �صيف الدولة  )7، 89)، 90)

ال�رسيف اأَبو املحا�صن = الف�صل بن عقيل الها�صمي 

26( ين  �صم�س الِدّ

ين = ابن االأَثري، اأبو جعفر  �صم�س الِدّ

�صم�س الدين = اأَحمد بن عمر بن اخلّفاف 

مد بن هبة اهلل بن اأَبي جرادة  ين = عبد ال�صَّ �صم�س الِدّ

((( �صم�س الدين، ابن فريج 

(52 ين = حممد بن هبة اهلل بن مميل  �صم�س الِدّ

ين = ابن املندائي  �صم�س الٍدّ

((( �صم�س الكفاة 

ين = عي�صى بن حممد القمراوي  �صهاب الِدّ

260 ين = ياقوت بن عبد اهلل احلموي  �صهاب الِدّ

(65 ين، ابن القي�رسان  �صهاب الِدّ

�صهاب الدين = يحيى بن خالد بن القي�رسان 

226 ابن �صهرام 

(00 ابن ال�صهرزوري، �صياء الّدين 

(0( ابن ال�صهرزوري، فخر الّدين 

250 ابن ال�صهرزوري، حميي الدين 

250 ين  ابن ال�صهرزوري، معني الِدّ

(04 �صهفريوز بن املخت�س 

(45 �صهن�صاه، االأَف�صل بن اأَمري اجليو�س 

200 �صريين  

ابن �صابر = يعقوب بن �صابر 

2(4 ابي  ال�صّ

اد  58)، )6)
ّ
احب بن عب ال�صّ

ال�صاحب = يو�صف بن رافع 

6( �صاحب دم�صق )طغتكني اأَتابك( 

�صاعد بن عي�صى بن ن�صطور�س  25) 

ابن �صاعد = يحيى بن حممد بن �صاعد 

249 �صالح بن اإِ�صماعيل الَلّمطي 

اأَبو �صالح، ذكوان  88

259 �صالح بن حممد، جرزة 

(60 �صالح بن حممد الها�صمي 

((4 �صالح بن مردا�س 

(89 اأَبو �صالح بن نانا 

�صدر جهان = ابن فريج 

�صدقة بن يو�صف الفالحي  26) 

(64 ابن �ص�رسى 

99 �صفوان بن اإِدري�س 

((5 �صفوان بن يحيى 

((4 ين = حممد بن اإِ�صماعيل االأَ�صود  �صفي الِدّ

النا�رس )7)، 87)، 88)،  امللك  ُيّوبي، 
االأَ ين  الِدّ �صالح 

 

 ((4 ،(((  

2(( لت بن زياد احللبي  ال�صَّ

6( ين  �صم�صام الِدّ

2(8 �صندل احلب�صي 
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(76

ال�صنوبري  85)، 8)2، 246 

(0( يمري، اأَبو عبد اهلل  ال�صَّ

(0( ال�صحاك 

(06 ال�صحاك  

(05 ّاب احللبي  ابن ال�رسّ

ين = زيد بن حممد بن حممد احل�صيني  �صياء الِدّ

ين = عمر بن اإِيلملك  �صياء الِدّ

لفي 
ّ
لفي = ال�صِ

ّ
اأَبو طاهر ال�صِ

طاهر بن عبد الرحمن، ابن العجمي  87، 8))

(85 طاهر بن حممد الها�صمي 

(04 الطرماح 

99 ابن الطفيل القرطبي 

28( ابن طفيل الواداآ�صي 

((0 ابن طلبة 

75 طلحة الطلحات 

25( ابن طلحة الكاتب 

(88 طمان )االأَمري( 

200 طيمان بن �رسجون 

266 ظفر بن يحيى بن هبرية 

24( اأَبو ظبيان احلّمان 

(57 العادل  

(62 عا�صم بن احلدثان 

(62 اأَبو عا�صم الّنبيل 

(0( اأَبو العالية، ُرفيع بن مهران 

(74 عامر   

((( عامر بن الطفيل 

(40 اد   
ّ
عب

اأَبو عبادة = البحتي 

(72 ،(4( العبا�س بن عبد اهلل، اأَبو الربكات الها�صمي 

(04 ،(0( ا�س 
ّ
ابن عب

((6 ،((5 عبد اهلل بن اأَحمد بن اأَحمد بن اخل�صاب 

(84 عبد اهلل بن اأَحمد بن حمدون الَنّدمي 

(45 عبد اهلل بن اأَ�صعد، ابن الّدّهان املو�صلي 

259 عبد اهلل بن ُب�رس 

(57 يق  ِدّ ّ عبد اهلل بن اأَبي بكر ال�صِ

25( عبد اهلل بن احل�صن بن احل�صن االأَن�صاري 

عبد اهلل بن احل�صني القطربلي  )24

عبد اهلل بن �صليمان  87

(0( اأَبو عبد اهلل ال�صافعي 

عبد اهلل بن �صبيب  88، 62)

68 عبد اهلل بن عبد الرحمن بن علوان االأَ�صدي 

84 عبد اهلل بن علي 

88 عبد اهلل بن عمر 

 ،2(2  ،2(( �صليمان  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  اهلل   عبد 

((( ،((0 ،(07  

(40 عبد اهلل بن حممد بن عبد امللك الها�صمي 

((9 عبد اهلل بن حممد بن يو�صف بن اخل�رس 

(52 اأَبو عبد اهلل البلخي 

اأَبو عبد اهلل = جعفر ال�صادق 

279 ِمن  اأَبو عبد اهلل الفا�صي الَزّ

((( اأَبو عبد اهلل، ابن املنرية 

6( العبث )معّلم بحم�س( 

287 ،((0 ي 
ّ
عبد الباقي بن اأَبي احل�صني املعر

87 عبد اجلبار بن العالء 

(04 عبد احلميد بن �صليمان 

(56 عبد احلميد بن يحيى الكاتب 

25( عبد اخلالق بن اأَ�صد بن ثابت 

260 عبد اخلالق بن �صالح بن ريدان امل�صكي 

(44 حمن بن اأَحمد بن حبيب 
َّ
عبد الر

((7 عبد الرحمن بن اأَحمد بن حممد ال�صاهد 

25( عبد الرحمن بن اأَبي احل�صن املعّدل 

عبد الرحمن بن عمر بن اأَحمد بن هبة اهلل  92، 9))
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ان )25، )29، 294 
ّ
حمن بن عمر بن �صحانة احلر

َّ
عبد الر

اإِبراهيم بن �صندي )7)،  اأَبي غامن بن  حمن بن 
َّ
عبد الر

 
(74  

228 عبد الرحمن بن حممد بن دو�صت 

(49 ين  حمن بن معني الِدّ
َّ
عبد الر

((7 عبد الرحيم بن اأَحمد بن ن�رس 

87 مد بن ظفر احللبي  عبد ال�صَّ

22( عبد ال�صمد بن املعذل 

مد بن هبة اهلل بن اأَبي جرادة  87)  عبد ال�صَّ

247 عبد العزيز البَلّنوبي ال�صقلي 

(6( عبد العزيز بن احل�صن العاّلف 

هاللة  بن  العزيز  عبد  بن  احل�صني  بن  العزيز  عبد 

249 االأَندل�صي 

286 ان 
ّ
عبد العزيز بن �صامل بن حممد احلر

((( عبد العزيز بن اأَبي ع�رسون 

((7 عبد الغني بن �صعيد 

(45 عبد القاهر بن علي بن اأَبي جرادة 

2(( عبد الكايف بن الهارون 

(00 عبد الكرمي )اأَخو القا�صي الفا�صل( 

((7 عبد الكرمي بن حمزة بن اخل�رس 

68 عبد الكرمي بن اليحمول 

((0 عبد املح�صن بن حّمود الّتنوخي 

275 ي 
ّ
عبد املح�صن بن �صدقة بن حديد املعر

((7 وري  عبد املح�صن ال�صُّ

((7 عبد املح�صن بن علي ال�صاعر 

209 عبد املح�صن )من اآل احلمزتني( 

((2 عبد امللك بن حممد بن اإِ�صماعيل الثعالبي 

(57 عبد امللك بن �صالح الها�صمي 

99 ة 
َّ
عبد امللك بن القوطي

252 عبد املنعم اجلليان 

عبد املنعم بن احل�صن بن الُلّعيبة  )6، 62

عبد املنعم بن �صعيد بن علي بن ُزريق  50)، )5)

6( عبد الواحد بّقة 

(66 عبد الواحد بن حممد احللبي 

بعي  65)- 67)
َّ
عبد الواحد بن حممد بن العّطار الر

(76 عبد الواحد بن م�صعود بن احل�صني ال�صيبان 

((8 عبد الودود بن عبد امللك النحوي 

((0 ابن عبدون 

عبيد اهلل بن اإِبرهيم بن اأَبي عدنان  95)

24( عبيد اهلل بن احل�صن )القا�صي( 

86 ات 
ّ
قي

ُّ
عبيد اهلل بن قي�س الر

(56 عبيد اهلل بن يحيى بن خاقان 

(22 اح 
ّ
اأَبو عبيدة بن اجلر

(6( عّتابة، اأُم جعفر الربمكي 

عتبة الغالم  ))2

(47 ج 
ّ
عتيق بن مفر

294 عثمان البلطي الَنّحوي 

((5 عثمان بن جّني 

((8 زاذ( االأَنطاكي 
ّ
عثمان بن �صالح )خر

عثمان بن عبد اهلل الطر�صو�صي  74، 78، 84

246 عثمان بن علي االأَن�صاري ال�صقلي 

اأَبو عثمان املازن  89

 (62 ابن عجالن 

ابن العجمي = طاهر بن عبد الرحمن 

ابن عدالن الّنحوي  27)

اأَبو عدنان بن عبيد اهلل بن اإِبراهيم  95)

ابن العدمي = عمر بن اأحمد بن العدمي )املوؤلف(

العرقلة الكلبي  20)

ين، �صاحب املو�صل  87)، 88) عّز الِدّ

ان 
ّ
ين = عبد العزيز بن �صامل بن حممد احلر عُزّ الِدّ

عّز الّدين = عبد العزيز بن اأَبي ع�رسون 

خ�صي  عُزّ الّدين = علي بن حممد ال�رَسّ
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ولة = ثابت بن ثمال بن �صالح  عزيز الَدّ

ابن ع�صاكر )اأبو القا�صم(  50)، 250

250 ابن ع�صاكر، زين االأُمناء 

6( ع�صائر بن كامل 

(62 عطاء بن م�صعب 

((5 ابن العّطار الوا�صطي 

ين = علي بن عدالن الَنّحوي  عفيف الِدّ

ين = حممد بن حممد بن عبد اللطيف  عفيف الٍدّ

عفيف الّدين = املرّجى بن اأَبي احل�صن الوا�صطي 

((9 ابن الُعقيدة 

(60 عقيل بن عبد اهلل بن حممد 

(04 العالء  

(0( اأَبو العالء 

(49 ،((6 اأَبو العالء بن اأَبي عبد اهلل بن اأَبي الَنّدى 

اأَبو العالء املعري  64، 65)، )24، 6))

26( ين الكا�صان  عالء الِدّ

الَعَلم = ابن طلحة الكاتب 

علم امللك، ابن الّنّحا�س  00) 

ابن علوان االأَ�صدي  68، 4))

((6 العلوي 

74 علي بن اإِبراهيم 

((6 ي 
ّ
علي بن اإِبراهيم بن العاَلّن املعر

ويدة  ويدة = ابن الُدّ علي بن اأَحمد بن الُدّ

(42 علي بن اأَحمد، ابن املاعز 

علي بن اأَبي بكر الهروي  )26، 262

ي   
ّ
علي بن جعفر بن احل�صن بن البوين التنوخي املعر

(57 ،(45  

(54 ي 
ّ
علي بن جلبات املعر

((( علي بن ح�صن بن اإ�صماعيل بن كا�صيبويه 

(5( علي بن احل�صن الهمذان احل�صني 

ولة  علي بن حمدان = �صيف الَدّ

(0(  
ّ
علي بن اخلازن احلّلي

((2 علي بن خروف املغربي 

(45 علي بن زيد بن حممد احل�صيني 

اّلر  252، 289
ّ

علي بن ال�ص

 بن اأبي طالب  )6)، 5)2
ّ
علي

علي بن عبد اهلل بن اأَبي جرادة  205، 224، ))2

علي بن عبد اهلل بن حمدان = �صيف الدولة 

((2 علي بن عبد اهلل بن امل�صّلم القا�صي 

84 علي بن عبد اهلل الهمذان 

علي، ابن عدالن الَنّحوي  27)

74 ة 
ّ
علي بن عطي

208 علي بن علي بن حممد بن همام 

2(8 علي بن علي بن هبة اهلل بن زهمويه 

علي بن عمر احلافظ  87، 88

(25 علي بن عمر العّدا�س 

علي بن عي�صى، الوزير  86)، )24

278 علي بن غلي�س اليمني 

2(7 علي بن ف�صل اهلل بن الّدّقاق 

((7 علي بن القا�صم بن علي 

(42 علي بن حممد الَتّنوخي، ال�صقلي 

259 علي بن حممد بن داود احل�صيني 

علي بن حممد بن داود بن الّنا�رس احللبي  40)، )4)

295 خ�صي البغدادي  علي بن حممد ال�رَسّ

(07 ي 
ّ
علي بن حممد بن علي العب�صي املعر

((8 علي بن حممد املو�صلي 

علي بن حممد بن همام  206

علي بن مقّلد بن منقذ  205

(25 رييف  علي بن منجب بن �صليمان، ابن ال�صَّ

علي بن الَنّبيه = ابن الَنّبيه امل�رسي 

علي بن هالل = ابن البّواب 

علي بن هندي  )6، 62، )6
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علي بن يو�صف بن اأَيوب  09)، )8)

العماد االأَ�صبهان  09)، 265، 266

ين زنكي = اأَتابك زنكي  عماد الِدّ

ين، �صاحب �صنجار  87)، 88) عماد الِدّ

ين = عبد اهلل بن احل�صن االأَن�صاري  عماد الِدّ

226 عمار بن احل�صني بن علي بن حماد املو�صلي 

 عمر بن اأَحمد بن هبة اهلل بن اأَبي جرادة )املوؤلف( 82)، 

((9 ،294  

294 عمر بن اإِيلملك االأَردغان�صي 

عمر بن اخلطاب  86، 57)، )6)، 5)2، 62)، )6)

259 عمر بن زرارة اخلالقي 

270 ين  عمر بن �صاهن�صاه، تقي الِدّ

عمر بن عبد العزيز  287 

عمر بن علي بن ق�صام  )2)، 9))

(0( عمر بن كثري 

((( عمر بن حممد بن �صيف البغدادي 

25( عمر بن حممد العليمي 

(4( ر الفار�صي  عمر بن معَمّ

(6( عمر بن الَنّقيب 

(28 عمر بن يو�صف، امللك العزيز 

209 عمران )من اآل احلمزتني( 

84 ،68 عمرو بن بحر اجلاحظ 

88 عمرو بن دينار 

اأَبو عمرو الطر�صو�صي = عثمان بن عبد اهلل 

((( عمرو بن معدي كرب 

عمرو بن هوبر الكلبي  222

ابن عمرو )24

282 اأُم عمرو  

(58 ابن العميد 

�صيد = حممد بن من�صور االأَ�صفهان 
َّ
العميد الر

74 ابن اأَبي عمري 

عمري = ابن عبدون 

ابن عنني  64)، 6)2، 28)

2(5 عون بن االأَع�رس 

(76 ين، ابن هبرية  عون الِدّ

(02 ا�س اجلوهري 
ّ
عي

ابن عيا�س  7))، 8))

86 عيا�س بن غنم 

255 عي�صى بن حممد القمراوي 

2(( عي�صى بن مرمي، عليهما ال�صالم 

254 عي�صى بن امللك العادل 

عي�صى بن ن�صطور�س الكاتب  95)، 25)

((7 ولة، اأَبو حممد  عب الَدّ

89 ابن اأَبي عيينة 

غازي بن يو�صف بن اأَيوب، امللك الظاهر  79)، )8)

(40 اأَبو غامن الّنّجار احللبي 

(2( الغ�صائري 

اأَبو الغنائم = ابن املعّلم الهرثي 

289 فاطمة بنت ر�صول اهلل 

(76 اأَبو الفتح االأَوان 

26( اأَبو الفتح، ابن القي�رسان 

(09 فتوح بن نوح اخلويي 

2(6 ي 
َّ
ين، ابن خطيب الر فخر الِدّ

((( ابن فخر الكفاة 

(0( اأَبو فديك 

اء   226، 8))
ّ
الفر

اأَبو فرا�س احلمدان  )7)، 89)، 54)

24( اأَبو الفرج االأَ�صبهان 

بخي  57)، 6)2
َّ

فرقد ال�ص

ابن فريج  )))

اأَبو الف�صائل = �صعيد بن �رسيف بن �صيف الدولة 

2(4 ف�صال  
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(55 اأَبو الف�صل )جُدّ جِدّ املوؤِلّف( 

((( اأَبو الف�صل احلموي 

((9 الف�صل بن عقيل بن عثمان الها�صمي 

84 الف�صل بن حممد البخاري 

((5 فالن الها�صمي 

(98 فّناخ�رسو 

الفندالوي  90، )9

255 اأَبو الفوار�س بن حممد بن ق�صام 

24( ابن القارح 

(6( قابو�س بن و�صمكري 

((7 اأَبو القا�صم احلر�صتان 

(48 اأبو القا�صم احلموي 

((6 اأَبو القا�صم بن اأَبي عبد اهلل بن اأَبي الّندى 

((7 القا�صم بن القا�صم الوا�صطي 

(4( اأَبو القا�صم، ابن املغربي 

(04 القا�صي االإِ�صفراييني 

ين = احل�صن بن اإبراهيم بن اخل�صاب  القا�صي بهاء الِدّ

القا�صي احلا�صي = احل�صني بن اأَحمد 

(02 القا�صي ابن احلر�صتان 

قا�صي حم�س = حممد بن عبد الرزاق بن اأَبي ح�صني 

((( �صيدي 
َّ
القا�صي الر

ديد = علي بن هندي 
َّ

القا�صي ال�ص

القا�صي ال�صهرزوري = حممد بن حممد بن عبد اهلل 

(52 ل 
ّ
القا�صي ال�صريازي = حممد بن هبة اهلل بن ممي

(0( يمري  القا�صي ال�صَّ

القا�صي اأَبو طاهر = اإبراهيم بن �صعيد بن اخل�صاب 

((( القا�صي عبد العزيز بن اأَبي ع�رسون 

68 القا�صي عبد الكرمي بن اليحمول 

القا�صي عّز الّدين القيلويي = القيلويي 

اأحمد  بن  علي  بن  بدر   = العالء  اأَبو  القا�صي 

القرم�صيني 

68 القا�صي ابن علوان االأَ�صدي 

القا�صي اأَبو غامن = حممد بن هبة اهلل بن اأَبي جرادة 

القا�صي الفا�صل  )6)، )7)، 268، 00)، 59)

قا�صي الق�صاة = يو�صف بن رافع 

(02 القا�صي حممد بن علي الدامغان 

بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد   = ة 
َّ
املعر قا�صي 

�صليمان 

ة = عثمان بن عبد اهلل الطر�صو�صي 
َّ
قا�صي املعر

ة = حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل 
َّ
قا�صي املعر

اأَبي  بن  امللك  عبد  بن  حممد   = املكارم  اأَبو  القا�صي 

جرادة 

282 ابن قا�صي ميلة، اأَبو عبد اهلل 

القا�صي النفي�س = اأَحمد بن عبد الغني القطر�صي 

84 قا�صي همذان 

(98 قارون  

القا�صم بن اأَحمد الَنّحوي  )6) 

87 ي 
ّ
القا�صم بن مالك املر

(02 قتادة  

(56 ا�صي 
ّ
القاهر العب

(04 قتيبة بن �صعيد 

2(( قدامة بن اأَيوب العتكي 

((9 ابن قدمي 

2(4 ة العني 
َّ
قر

((6 القرمطي 

(40 قروا�س بن مقلد بن قري�س 

((9 ،84   
ّ

ُق�س

(4( ابن القّطاع 

((0 القطب الني�صابوري 

(65 ابن القي�رسان، اأَبو جعفر 

القي�رسان، اأَبو عبد اهلل )حممد بن ن�رس(  )2)، 49)

70 ابن القي�رسان، حممد بن ن�رس 
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القيلويي  92، 95، 72)، 265، )27

ابن كاتب البكتمري  226، 227

(00 ابن كاتب رواج 

26( ين  الكا�صان، عالء الِدّ

248 ابن كثري )االأَمري( 

الكّحال = اإبراهيم بن اإ�صماعيل بن غازي 

(56 ،((8 الك�صائي 

200 ك�رسى 

(80 ك�صاجم 

75 كعب بن مامة 

((8 ابن كوجك العب�صي 

224 كيكاو�س 

9( ُلبنى   

ابن الُلّعيبة  )6، )6، 9)2

80 لقمان  

لوؤلوؤ امللكي  7))، 4))

ليلى   255، 06)

(84 املاأمون )اخلليفة( 

املوؤمتن = ح�صن بن اإِ�صماعيل بن كا�صيبويه 

ي  )22، 55)
ّ
موؤمل بن حممد بن موؤمل بن عنب�صة املعر

259 ابن املوؤيد بن حواري 

ولة = اأُ�صامة بن منقذ  موؤَيّد الَدّ

(20 ديد 
َّ

املوؤيّد، ابن ال�ص

249 و�صي  املوؤيّد الُطّ

(79 ماجد بن حممد بن ن�رس القي�رسان 

(42 ابن املاعز = علي بن اأَحمد 

88 مالك بن اأَن�س 

(72 مالك )خازن اجلحيم( 

2(6 مالك بن دينار 

255 مالك بن نويرة 

(46 املاهر، اأَحمد بن عبيد اهلل 

25( املبارك بن اأَحمد بن موهوب 

259 املبارك بن عبد اجلبار القطيعي 

املرّبد   )22، 8))

املّتقي هلل  7)2

255 متمم بن نويرة 

املتنبي   5))، 240، )24، 246، 55)

(56 املتوكل العبا�صي 

(49 ين، ابن الّداية  جمد الِدّ

ي  95، 6))
ّ
اأَبو املجد بن �صليمان املعر

حمّب الدين = عبد العزيز بن احل�صني االأَندل�صي 

حمّب الدّين = حممد بن اأَبي الفوار�س ال�صريازي 

ين = حممد بن الّنّجار  حمُبّ الِدّ

(65 ابن حمبوب 

((2 ن 
ّ
ابن املح�صِ

88 حممد بن اإبراهيم 

88 حممد بن اأَحمد بن اأَ�صد 

(54 حممد بن اأَحمد بن احل�صن ال�صطرجني 

(60 حممد بن اأَحمد بن طالب 

259 حممد بن اأَحمد بن حممد بن �صليمان احلافظ 

((8 حممد بن اأَحمد بن مو�صى بن الفرات 

(5( حممد بن االأَديب الكاتب 

حممد بن اأَبي االأَزهر  )24

(62 حممد بن اإِ�صحاق بن اإِبراهيم الباقرحي 

((8 ابة 
ّ

حممد بن اأَ�صعد بن اجلّوان الَنّ�ص

((4 حممد بن اإِ�صماعيل االأَ�صود 

(5( حممد بن اإِ�صماعيل بن اأَبي احلجاج 

((( اأَبو حممد، االأ�صود الُلّغوي 

(44 حممد بن بركات بن هالل الَنّحوي 

(09 حممد بن اأَبي الربكات بن قرنا�س 

(4( حممد بن اأَبي بكر ال�صقّلي 

229 حممد بن جرير الطربي 
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(82

((9 حممد بن جعفر، القّزاز القريوان 

 ،(96 ،(89 ،((8 ،((7 ،88  حممد بن احل�صن بن دريد  

258 ،245  

(62 حممد بن احل�صن العقيلي 

حممد بن احل�صن بن علي الف�صيح  )8)

حممد بن احل�صن بن الّنّحا�س  64، 205

87 حممد بن احل�صني بن �صعدون املو�صلي 

حممد بن احل�صني بن حممد الطربي  62)، )6)

((6 حممد بن حمزة بن اأَبي ال�صقر الدم�صقي 

2(( ي 
ّ
حممد بن حمزة املعر

ي 
ّ
ابق املعر

ّ
حممد بن اخل�رس = ال�ص

(00 حممد بن خمي�س، ابن املغربي 

(0( ربندي  حممد بن داود الَدّ

2(7 حممد بن رائق 

(62 حممد بن زكريا الغالبي 

220 حممد بن اأَبي �صعد احللبي 

(8( حممد بن �صعيد بن ها�صم اخلالدي 

 ،249 ،248 ،94 ي  
ّ
حممد بن عبد اهلل بن �صليمان املعر

 

((0 ،(09 ،258  

(62 حممد بن عبد الباقي بن حممد البزاز 

260 حممد بن عبد الرحمن البندهي امل�صعودي 

((( بعي 
َّ
حمن بن عبيد اهلل الر

َّ
حممد بن عبد الر

حممد بن عبد الرحمن بن علوان  87، 90

(6( حممد بن عبد الرحمن الها�صمي 

260 حممد بن عبد الرزاق بن اأَبي ح�صني 

((6 ب التنوخي  حممد بن عبد العزيز بن املهَذّ

حممد بن عبد امللك بن اأَبي جرادة  05)، )2)، 287 

(84 يّات  حممد بن عبد امللك الَزّ

(4( و�صي الوّراق 
ُّ

حممد بن عبدون ال�ص

(62 حممد بن عبيد اهلل اجل�صمي 

86 حممد بن ع�صائر احللبي 

7( حممد بن علي 

(60 حممد بن علي البندنيجي 

(52 حممد بن علي بن احل�صني الطربي 

(02 حممد بن علي الدامغان 

208 حممد بن علي بن حممد بن همام 

حممد بن علي بن املعِلّم = ابن املعّلم الهرثي 

حممد بن علي بن اأَبي من�صور  45)، 46)

(2( ان 
ّ
حممد بن علي بن يا�رس اجلي

295 حممد بن عمر، ابن املره البغدادي 

 حممد بن عي�صى الّنامي العراقي 90)، )9)، 92)، )9)، 

 (94  

(64 يدالن  حممد بن اأَبي الغنائم ال�صَّ

حممد بن اأَبي الفوار�س ال�صيزري  256

(06 حممد بن القا�صم االأَنباري 

(62 حممد بن حممد البلخي 

العماد   = االأَ�صبهان  حامد  بن  حممد  بن  حممد 

االأَ�صبهان 

(64 حممد بن حممد بن عبد اهلل ال�صهرزوري 

(45 حممد بن حممد بن عبد اللطيف بن زريق احللبي 

(02 حممد بن معقل االأَزدي 

حممد بن من�صور االأَ�صفهان  05)، 06)، 09)

209 اأَبو حممد )من اآل احلمزتني( 

حممد بن الّنّجار  6))، 7))

حممد بن ن�رس اهلل بن عنني = ابن عنني 

(52 حممد الهادي 

284 حممد بن هانىء االأَندل�صي 

حممد بن هبة اهلل بن اأَبي جرادة  00)، 89)، 278

2(( حممد بن هبة اهلل بن زهمويه 

((6 حممد بن هبة اهلل بن ال�صريازي 

(52 ل ال�صريازي 
ّ
حممد بن هبة اهلل بن حممد بن ممي

((9 حممد بن يحيى بن حممد بن اأَبي جرادة 
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(8(

7( حممد بن يعقوب الكليني 

حممود بن زنكي = نور الدين ال�صهيد 

حممود بن ن�رس بن �صالح  205، )0)

250 حميي الّدين، ابن ال�صهرزوري 

(59 املخزومي االأَعمى الغرناطي 

ين = عبد املنعم بن �صعيد بن علي  خمل�س الِدّ

(98 ،((4 ولة، ابن لولو  مرت�صى الَدّ

2(6 املرّجى بن اأَبي احل�صن بن هبة اهلل الوا�صطي 

(0( املرزبان ال�صافعي 

(60 املرق�س االأَ�صغر 

(27 مرهف بن اأُ�صامة بن منقذ 

256 مرهف بن ال�صنديد ال�صيزري 

(52 مروان بن علي الَنّطنـزي 

(56 مروان بن حممد، اخلليفة 

(84   
ّ
املرميي

(60 مزيد بن علي اخل�صكري 

(55 امل�صتهام احللبي 

(48 ابن م�صعر 

(49 م�صعود االأَ�صود 

امل�صّلم بن احل�صن الكاتب  )6)

(48 ا�س املنبجي 
ّ
امل�صّلم بن عب

م�صلم بن قري�س  69)، 70)

(62 اأَبو م�صلم الكجي 

م�رسق العابد  86

(48 م�صيد امللك، اأَبو النجم 

ابن مطروح  22)، )))

25( مظّفر بن اإِبراهيم العيالن 

(87 ين  مظّفر الّدين، ابن زين الِدّ

240 املظفر بن علي الكاتب 

اأَبو املعايل بن �صيف الدولة  )7، 89)

247 ابن املعتز 

(84 املع�صتم )اخلليفة( 

(56 املعتمد العبا�صي 

2(5 معدان البال�صي 

((4 ابن معروف، القا�صي 

ولة، ثمال بن �صالح  67)، 68) معّز الَدّ

(58 اأَبو مع�رس املنجم 

88 مع�صل بن �صالح 

ابن املعّلم الهرثي  6)2، 8)2، 9)2

7( ابن معمعة احلم�صي 

(02 معمر  

6( ائع  ر بن احل�صني ال�صّ املعَمّ

94 معن بن زائدة 

املعنوي )اأَبو احل�صن(  227

250 معني الدين، ابن ال�صهرزوري 

((9 ين، ابن ال�صيخ  معني الِدّ

ين  حمن بن معني الِدّ
َّ
ين = عبد الر معني الِدّ

ابن املغربي = حممد بن خمي�س 

208 ل املنخّلي  مف�صّ

(56 ا�صي 
ّ
املقتدر العب

ب الدين = عمر بن علي بن ق�صام 
ّ
مقر

(62 ابن مق�صم 

9( ،90 ولعي  مقّلد الَدّ

(56 ،242 ،(99 ،((8 ابن مقلة الوزير 

اأَبو املكارم = م�صلم بن قري�س 

255 ابن مكّدم 

((5 ،((4 مكي بن هارون بن �صالح الكفربالطي 

مهّند الدولة = �صعيد بن مروان 

266 يلمي  مهيار الُدّ

((6 املهدي 

(04 مهدي بن علي االإِ�صفراييني 

(96 اأَبو مهدَيّة 
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(84

ب = اإبراهيم بن حممد بن �صافع احلا�صي  املهَذّ

ين = علي بن ف�صل اهلل بن الّدّقاق  ب الِدّ مهَذّ

ين = ماجد بن حممد القي�رسان  مهَنّد الِدّ

((4   
ّ
امللحي

90 ملك االأمَلان 

ملك الُنّحاة  40)، )5)

 امللك االأَ�رسف، مو�صى بن العادل 96، )))، 224، 254، 

((5  

امللك االأَف�صل = علي بن يو�صف بن اأَيوب 

الح، ابن نور الّدين ال�صهيد  87)، 88) امللك ال�صّ

امللك الظاهر، غازي بن يو�صف  2))، )))، 72)، 2)) 

((( امللك العادل 

امللك العزيز االأَيوبي  09)، 272، 28)

امللك املعظم = عي�صى بن امللك العادل 

امللك النا�رس = داود بن عي�صى بن اأَبي بكر 

ين االأَيوبي  امللك الّنا�رس = �صالح الِدّ

224 املنازي 

26( ين احلنفي  منتجب الِدّ

ابن املندائي = اأحمد بن حممد بن بختيار 

(02 منذر بن حريز 

(0( من�صور 

((9 انع  اأَبو من�صور، ال�صّ

2(0 ،(49 ،(40 ابن منري الّطرابل�صي 

ابن املنرية = يو�صف بن املنرية 

(87 ابن منيفة 

(98 مو�صى عليه ال�صالم 

7( مو�صى الكاظم 

(25 مو�صى بن �صهلون 

مو�صى بن العادل = امللك االأَ�رسف 

(0( مو�صى بن هارون 

2(7 ابن املو�صول 

ين = هبة اهلل، ابن قرنا�س  موفق الِدّ

موهوب بن اخل�رس اجلواليقي 2))

((7 وري  مي�رَسّ بن اإِبراهيم ال�صُّ

(97 الّنابغة اجلعدي 

((0 الّناظر املّعري 

ابن الَنّبيه امل�رسي  95، 5))

224 جناح ال�رسابي 

ين = يعقوب بن �صابر املنجنيقي  جنم الِدّ

(04 جنان  كان الَزّ اأَبو الَنجم الُدّ

(4( جنم بن عبد املنعم بن احل�صن الّتغلبي احللبي 

(48 اأَبو النجم، م�صيد امللك 

((8 جنيب املُلك 

((( الُنّجريمي، اأَبو يعقوب 

ابن النحا�س = عبد اهلل بن احل�صن االأَن�صاري 

ابن الّنحا�س، علم امللك  00)

ابن الّنّحا�س، اأَبو ن�رس  55)، 205

(75 ي  الّنا�صي االأَح�صّ

نا�رس الدولة احلمدان  7)2، 56)

224 الّنا�رس لدين اهلل 

88 نافع، موىل ابن عمر 

اأَبو ن�رس الفالحي = �صدقة بن يو�صف الفالحي 

(2( ن�رس بن حممود الكالبي 

64 اأَبو ن�رس، ابن النحا�س الوزير 

2(0 اأَبو ن�رس، ابن ها�صم 

 = االأَخطل 
ّ
الَنّ�رساّن الَتّغلبي

248 ُن�صري بنت �صهدة 

(8( اأَبو الَنّ�رس، ابن اأَ�صباط امل�رسي 

87 اأَبو ن�رسة 

(0( الُنّعمان بن �صبل 

(60 نفطويه، اإِبراهيم بن عرفة 

ان = اإِبراهيم بن اإِ�صماعيل الكّحال 
ّ
النقيب احلر

Bn_3deem_Book.indb   384 8/3/11   9:26 AM



(85

248 ي 
ّ
ابن النّنّ القّطان املعر

2(( نوار   

اأَبو نوا�س = احل�صن بن هانئ 

80 الم 
َّ

نوح عليه ال�ص

26( نوح حجاج 

ين = اأَر�صالن بن م�صعود بن زنكي  نور الِدّ

ين ال�ّصهيد  6))، 49)، 257، )26 نور الِدّ

نور الدين = امللك االأَف�صل 

(98 هارون عليه ال�صالم 

((4 هارون بن �صالح الكفربالطي 

7( هارون، موىل اآل جعدة 

ابن الهارون = عبد الكايف بن الهارون 

296 هبة اهلل بن اأَحمد بن حامد البزاعي 

2(4 هبة اهلل بن اأَحمد بن هبة اهلل بن قرنا�س 

((0 هبة اهلل بن علي العراقي 

2(( هبة اهلل بن غالم �رسزيل 

(26 عبان 
َّ
هبة اهلل بن حممد الر

7( هبة اهلل بن حممد، ابن كوهيار الفار�صي 

(76 ين  ابن هبرية، عون الِدّ

94 هرم بن �صنان 

اأَبو هريرة  88، 04)، 62)

87 ه�صام بن يون�س اللوؤلوؤي 

ابن هاللة = عبد العزيز بن احل�صني االأَندل�صي 

27( الهمام = ح�صن بن علي العبدي 

207 ابن هّمام 

208 ،207 هّمام بن علي بن حممد 

208 هّمام بن حممد بن همام 

259 هّناد بن اإِبراهيم الَنّ�صفي 

(06 هند   

((8 ي 
ّ
وادع بن عبد اهلل الّتنوخي املعر

74 الوا�صان 

اأُم واهب  7))

وجيه الّدين = مرهف بن ال�صنديد ال�صيزري 

يداوي  اأَبو الوح�س = �صبع بن خلف ال�صَّ

70 الوحيد، يحيى التلم�صان 

(20 ُوَحي�س 

ابن ودعان  )5)، 52)

 = علي بن اأَبي طالب 
ّ
الو�صي

224 اأَبو الوفا بن اأَحمد بن يو�صف املنازي 

(0( وكيع  

260 ياقوت بن عبد اهلل احلموي 

(57 يحيى بن خالد الربمكي 

((2 يحيى بن خالد بن حممد، ابن القي�رسان 

(0( يحيى بن اأَبي روق 

((8 يحيى بن عبد العظيم اجلّزار 

284 ،70 يحيى بن اأَبي �صعيد التلم�صان 

ابن   = مطروح  بن  اإِبراهيم  بن  عي�صى  بن  يحيى 

مطروح 

297 يحيى بن الُغَزيّل 

70 ،68 يحيى بن حممد بن اخل�صاب، اأبو الف�صل 

87 يحيى بن حممد بن �صاعد 

(22 يحيى بن مطروح 

(25 يحيى بن ميان 

200 يزيد بن املهَلّب 

يعقوب بن �صابر املنجنيقي  27) 

64 يعقوب العزنوي الكاتب 

اأَبو يعلى = عبد الباقي بن اأَبي احل�صني 

اأَبو اليمن الكندي  205، 2))، 62)

يو�صف بن رافع بن متيم  00)، )))، )7)

هري  99، )0)، )0) يو�صف بن علي بن زيد الُزّ

(55 اأَبو يو�صف القا�صي 

((( يو�صف بن املنرية 
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((( يو�صف بن يعقوب الُنّجريمي 

(96 يون�س بن حبيب 
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(87

فهر�ص القبائل واجلماعات

 7( اآل جعدة 

82 اآل حمدان 

209 اآل احلمزتني 

((( ،(44 اآل �صليمان 

((0 اآل طيئ 

(70 ا 
ّ
اآل املهي

2(6 اأئمة امل�صلمني 

(26 االأتراك 

(88 االأجناد 

254 اأ�صجع  

2(5   اأ�صحاب ر�صول اهلل

(08 االأعاجم 

2(9 اأعاريب العذيب 

(70 االأعراب 

69 ،68 االإفرجن  

7( اأقيال وائل 

(88 االأكراد 

90 االأملان  

(6( اأُمراء االأجناد 

99 اأهل اإ�صبيلية 

(99 اأهل الدواوين 

6( اأهل العراق 

289 اأهل املدينة 

2(7 اأهل املو�صل 

2(5 اأهل بال�س 

252 اأهل بلبي�س 

((5 ان 
ّ
اأهل حر

2(9 ،(87 ،((4 ،(28 ،(2( ،((9 اأهل حلب 

 62 ،6( اأهل حم�س 

2(4 ادان 
ّ
اأهل عب

2(( ،206 ،(98 ،((6 ،88 ،6( اأهل معرة النعمان 

289 اأهل مكة 

289 اأوالد فاطمة 

2(6 الب�رسيون 

(27 البغداديون 

((4 بنو اأ�صد 

298 بنو اخل�ّصاب 

(28 بنو ال�صهرزوري 

208 بنو املنّخل 

(04 بنو متيم 

229 بنو جرير 

82 بنو حمدان 

((0 بنو داود 

82 بنو �صا�صان 

87 بنو �صلمة 

(2( بنو �صنان احللبيون 

222 بنو �صالح بن علي الها�صمي 

284 بنو عبد املوؤمن 

28( بنو ُعذرة 

2(5 بنو ها�صم 

7( تغلب  

(08 ،((( تنوخ  

254 جّو اليمامة 

(88 احللبيون 

((7 ِحمري  

25( احلنفية  
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(88

(96 خندف الب�رسة 

200 اخلوارج 

(42 يلم   الَدّ

(42 ديلمان 

(49 اوندان 
ّ
الر

240 ربيعة الفر�س 

224 ،(84 ،(28 ،(2( ،(04 ،(0( ،8( ،72 الروم  

72 جن   الِزّ

24( عديون 
َّ

ال�ص

(59 ال�صياطني 

229 ال�صيعة  

84 ال�صوفية 

246 ة  
َّ
ب �صَ

(08 ،(70 طيئ  

254 عب�س  

(6( ،82 العجم  

200 عدنان  

(6( ،(08 ،86 ،82 العرب  

(70 ُعقيل بن عامر 

289 العلويون 

(88 عواّم حلب 

(99 الفراعني 

(45 ،((6 الفرجن  

8( قحطان 

86 قري�س  

222 كلب اليمن 

(05 الكوفيون 

289 املجاورون 

(59 مردة اجلن 

(28 امل�رسيون 

8( معّد  

(62 املعلمون 

(6( ،(54 ،289 ،25( ،99 املغاربة 

((( املنقذُيّون 

((4 ،9( الن�صارى 

222 ها�صم  

((( هذيل  

7( وائل  

2(4 الوا�صطيون 

26( ،(88 الياروقية 

((5 ،((4 اليهود  
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229 اآمل  

(05 االأَبرق الفرد 

9( اأَبرق الغور 

265 االأَبرقان 

االأثارب  69

االأَح�ّس  75)، 87)

8( وم 
ُّ
اأَر�س الر

(5( ،279 ،25( ،7( االإِ�صكندرَيّة 

249 ،99 اإِ�صبيلية  

282 اأَفريقية  

28( اأُم القرى 

28( االأَندل�س 

اأَنطاكية  70، )0)، 22)

2(8 ،2(7 اأَوال�س  

69 اإيلغازي 

(2( باب اأَنطاكية 

9( باب دم�صق 

(99 باب الطاق 

2(6 باب قلمية 

(49 باب قَنّ�رسين 

(26 باب القنطرة 

270 بابل  

(6( البادية  

2(5 بال�س  

(84 البذندون 

69 بزاعا  

285 ب�صكرة 

(45 الب�صة  

244 ،(96 الب�رسة  

((7 بطن قرقرى 

246 بعاذين  

 بغداد 84، )0)، )0)، 20)، )))، )))، 45)، 6)2، 8)2، 

(5( ،(5( ،296 ،240  

(68 ،(55 وم 
ُّ
بالد الر

(75 ة 
َّ
البالد ال�رّسقي

69 البالط  

252 بلبي�س  

9( بلد اجَلْزر 

280 بلن�صية  

((5 بو�صال  

278 ،2(9 بيت اهلل 

9( بيت راأ�س 

((4 البيت املقد�س 

96 البرية  

280 ا�صة  
ّ
بي

69 تل با�رس 

((5 ،((4 تل حا�صد 

68 لطان 
ُّ

تل ال�ص

69 تل عفرين 

270 تهامة  

((5 الِتّيه  

(08 ،(79 ّيا   الرُثّ

ثغر االإِ�صكندرَيّة  )5)

205 ثغر طرابل�س 

(55 الثغر املحد�س 

(2( الثغور  

(0( جامع بغداد 

(29 ،(28 جامع حلب 

فهر�ص الأَماكن والبلدان
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((4 جبل االأَح�ّس 

68 ّماق 
ُّ

جبل ال�ص

(4( جبل املع�صكر 

((4 جبل نوايل 

((5 جربين  

28( جرعاء الِلّوى 

اجَلْزر   68، )9

(96 جّناح )بيت اأَبي مهدَيّة( 

((( جو�صق امللك العادل 

200 جيحون 

(99 جريون 

(74 احلاجر 

22( حا�س  

279 حارة رزية 

248 حّتان  

(52 احلجاز 

252 حجر اإ�صماعيل 

254 ،224 ،((5 ،((( ان  
ّ
حر

240 ،2(( احلرمي الطاهري 

7( احلطيم  

 حلب 62، 68، 69، 70، 75، 86، 87، 92، 00)، 0))، 

 ،((5  ،((4  ،(((  ،(29  ،(28  ،(2(،((9  ،(((

 ،(75  ،(74  ،(7(  ،(7(  ،(69  ،(68  ،(55  ،((6

 ،22(   ،2(6  ،205  ،(95  ،(94  ،(88  ،(87  ،(82

 ،279  ،27(  ،26(  ،260  ،249  ،2(8  ،227  ،224

(6( ،(60 ،(5( ،((( ،(02 ،(0( ،296

254 احلَلّة املزيدَيّة 

(48 ،((( ،((0 ،68 حماة  

249 حّمام اأَبي اخلري 

حّمام الوا�صان  75، 77، 79، 249

260 ،72 ،7( ،6( ،62 ،6( حم�س 

25( ،252 حوران 

254 خالط  

69 خنا�رسة 

282 ،9( خيف  

(20 دار حيدرة 

2(( دار دينار 

2(6 الم 
َّ

دار ال�ص

2(4 دار ف�صال 

دار الوا�صان  75، 77

2(4 دار الوا�صطيني 

(27 دار الوزارة بالقاهرة 

82 بران  الَدّ

((6 ،((( ،2(( ،200 ،((( دجلة  

((( دجيل  

(2( درب العدول 

(27 دّكان ال�صبغ 

 دم�صق )6، 90، )9، 0))، 0))، 64)، 200، 6)2، 222، 

((( ،295 ،272 ،254 ،250  

(52 ،2(9 ديار بكر 

(52 ديار م�رس 

2(9 ،2(8 دير اإِ�صحاق 

9( دير ُقّنى 

200 دير مارون 

96 ،96 دير مرماري 

287 دير النقرية 

25( ذات حاج 

((4 ،255 راأ�س العني 

رابغ   )25

((5 ،29( رامة  

25( بوة  
َّ
الر

((4 ُربيدة  
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(9(

(87 ،85 َقّة  
َّ
الر

282 ركن البيت 

2(7  
ّ
ي 

َّ
الر

2(9 َزرود  

2(( ،7( زمزم  

220 و   ال�رَسّ

270 �صلع  

265 ،256 ،(88 ،(88 ،(87 ،(6( �صنجار 

(08 �صهيل  

6( �صوق حم�س 

(04 �صوق العطارين 

2(( �صوق العميد 

 ،268 ،252 ،2(5 ،2(9 ،(79 ،(2( ،68 ال�صام )ال�صاآم( 

(45 ،((2 ،(26 ،(08 ،299    

252 �صعب علي 

276 عرى العبور  ّ ال�صِ

(79 ال�صهباء 

257 ،256 ،((6 �صيزر  

(4( ،247 ة  
ّ
�صقلي

(45 ني   ّ ال�صِ

22( مري   �صُ

229 طرب�صتان 

205 ،(56 ،(55 طرابل�س 

259 ،2(6 طر�صو�س 

25( طيبة اال�صم 

2(4 ادان 
ّ
عب

((( العجم  

الُعذيب  74)، 9)2، 9)2

العراق   )6، )2)، 47)، 9)2، 290، 45)، 52)

282 ،28( عرفات 

69 عزاز  

247 ع�صقالن 

(02 ع�صيب 

((5 عطارد 

29( العقيق  

(48 العوا�صم 

28( غرناطة 

252 الغرَيّة  

268 -(74 الغور  

الفرات  69، )4)

(79 الفرقدان 

200 فل�صطني 

القاهرة  272، 27)، 45)

254 قا�صيون 

222 قرب�س  

294 القد�س ال�رسيف 

228 ق�رس احلاكم 

(4( ق�رس طارق 

قلعة حلب  87)، 88)، 205، )0)

69 قلعة خنا�رسة 

257 ،256 قلعة �صيزر 

69 قلعة جنم 

87 قّن�رسين 

25( ك�صف  

9( الك�صوة 

88 الكعبة  

كفر طاب  27)، )))

(54 ،(5( ،(0( الكوفة 

2(6 الم�س  

280 لعلع  

29( ِلوى احلمى 

69 ،68 ليلون  

68 ماردين 

28( ب  املح�صّ
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26( مدار�س نور الدين 

26( ،((6 مدر�صة احلالوّيني 

(6( ،289 ،252 ،9( ،88 املدينة  

2(6 املذَفّف 

82 يخ  
ّ
املر

295 املّزة  

((4 امل�صجد االأق�صى 

(02 امل�صجد اجلامع بحلب 

24( م�صجد بني حّمان 

(0( م�صجد اخلليل 

279 م�صجد رزية 

(0( م�صجد روزبهار 

2(5 ادان 
ّ
م�صجد عب

(2( م�صجد الغ�صائري 

240 امل�صان  

28( امل�صعران 

(5( م�صهد الكوفة 

 ،(25 ،260 ،25( ،200 ،(58 ،((5 م�رس  

(45 ،(42 ،((2 ،(26   

246 ي�صة  امل�صّ

222 معراثا الربيدَيّة 

(48 معراثا عمّل�س 

املعرة )معرة النعمان( )6، 74، 84، 88، 6))، 98)، 206، 

((6 ،(07 ،287 ،248 ،222 ،2((   

(02 مغارة اخلليل 

289 املغرب 

((4 ،(0( مقام اخلليل 

254 املقطم  

 ،252 ،24( ،220 ،2(8 ،(8( ،88 مكة  

(52 ،((9 ،(06 ،289   

28( ِمنى  

282 من�صف 

27( ،2(7 ،(87 ،(0( املو�صل 

(49 ميدان احل�صى 

((9 نابل�س  

252 الّنازية  

2(9 ،2(8 الناعورة 

29( ،28( ،28( ،270 ،268 ،(06 جند  

25( نخيلة  

((0 َن�صا  

(05 الَنّ�رسَيّة )مدر�صة( 

ن�صيبني  85، )27

28( َنعمان  

((4 ُنقرة بني اأَ�صد 

(46 نهاوند 

249 ني�صابور 

((2 الِنّيل  

2(6 الُهرث 

200 هرما م�رس 

همذان  84، 70)

(09 الهند  

256 الهول  

28( وادي اآ�س 

(0( وادي ال�صفراء 

28( وادي العقيق 

2(8 ،(0( وا�صط  

224 ة 
َّ
الياروقي

9( يحمول 

8( يلب  

270 اليمامة 

222 اليمن   
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فهر�ص القوايف

ال�صفحة ال�صاعر  عدد االأبيات  بحره  قافيته  اأول البيت 

(55  -  ( الطويل  وراوؤُه  واأَ�صبح 

2(9  -  2 الب�صيط  اأَكفاءُ  مهاًل  

(55 ال�صطرجني   2 الكامل  وحياءُ  قوٌم  

86 ات 
ّ
قي

ُّ
الر  2 اخلفيف  الِنّ�صاءُ  وعيا�ٌس 

((8 اجلّزار   (0 اخلفيف  ال�ّصتاءُ  يل  

(27 ابن �صابر   4 الكامل  و�صياءَ  قالوا  

2(( ابن اأَفلح   2 املجتث  برائي  لو  

2(( ابن زهمويه   2 املجتث  والهواءِ  قلبي  

260 البندهي امل�صعودي   4 املجتث  التنائي  قالت   

((2 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  2 املتقارب  الهجاءِ  اإِىل  

260 ابن اأَبي َح�صني   2 الطويل  غريُب  واأَ�صبحُت 

(05  -  ( الطويل  وحُتلُب  كذبُتم  

255 عي�صى القمراوي   2 الطويل  ها 
ُ
وَن�صيب اإِذا  

(06 املجنون   2 الطويل  ُذنوُبها  دعا  

((7 ّبا�س البارع  ابن الَدّ  6 املقت�صب  هْ 
ُ
ُنَقِلّب اإَِنّ  

68 تاج العلى  الب�صيط  2   لهُب  بنو  

(96 اأُخت عمرو ذي الكلب   2 الب�صيط  مغلوُب  كُلّ  

272 العماد االأَ�صبهان   24 الب�صيط  َذهبوا  يا ُقرَب 

(5( ابن االأَديب   5 الوافر  وا�صطراُب  اإِذا  

247 البَلّنوبي   4 الكامل  ال يجُب  يا اإِخوتي 

(59 القا�صي الفا�صل   ( الكامل  ما  اأَطلب  عفُت 

(4( ابن املاعز   2 جمزوء اخلفيف   ُب  مَعَذّ اأَنُتما  

64  -  2 املجتث  طبيُب  يا ممر�صي 

(6( ابن اأَبي ح�صينة   (2 الب�صيط  اأَربا  لوال  

(49 ابن اأَبي الندى   (2 الرمل  با  َو�صَ جمح  
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(94

((9 اجلّزار  اخلفيف  )  ابا  ق�صّ ال تُلمني 

246 املتنبي   ( املجتث  ه 
َّ
رطب الُطّ ما اأَن�صف 

226  -  ( الطويل  اخلطِب  وكُلّ  

227 ابن �صهرام   7 الطويل  كاحلِبّ  وقد  

228 احل�صني بن علي بن حماد   (0 الطويل  القلِب  وقد  

227 املعنوي   ( الطويل  الَنّدِب  ومل  

227 البكتمري   2 الطويل  الكرِب  فيا اأَ�صفي 

(40 القّزاز   ( الطويل  و�صاحِب  اأُحاجيَك 

(40  -  ( الطويل  �صواكِب  �صاأَكتمُ  

(48 ويدة  ابن الُدّ  2 الب�صيط  عجائِبهِ  اإَِنّ  

((( ابن �صبل   ( الب�صيط  مغتِب  َد  
َّ
جتر

(29 ك�صاجم   2 الكامل  بر�صاِبهِ  وراأَيُته  

((( عبد املح�صن التنوخي   2 الكامل  الواجِب  ر�َصَقْت 

(48 اأَبو القا�صم احلموي   2 الكامل  مِلا ِبهِ  ملّا  

207 ي 
ّ
ابن هّمام املعر  60 الكامل  بنحيب    

ُّ
اأَعلي

254 اأحمد بن يحيى القر�صي   2 الكامل  ونحيِب  ُت   ُخرِبّ

(45 ابن هالل النحوي   2 ال�رسيع  طِب 
َّ
الر يا عنقَ  

((2 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  (9 اخلفيف  ُعجاِب  ُم  

َ
ي �صِ

(65 ويدة  ابن الُدّ  ( اخلفيف  واملغيِب  يا اأَمريَ  

((9 ابن اخليمي   2 اخلفيف  االآداِب  ال َتعبني 

2(8  -  2 املجتث  كتابي  اإِْن  

(40 ابن منري الطرابل�صي   ( املتقارب  واِب  ال�صّ عتبُت  

((2 7)  ابن خروف  املتدارك  كثِب  اأَمرابع  

((7 حمريّي   5 الطويل  �صائْب  ما زلُت 

205 الوزير ابن الّنّحا�س    22 جمزوء الكامل  املكاِتْب   ورَد  

((2 الثعالبي    7 جمزوء الكامل  َتْب 
ُّ
الر َمن  

(05 جنان  اأَبو النجم الَزّ  2 ال�رسيع  اخلطاْب  مايل  

(29  -  ( جمزوء اخلفيف  فكنُتهُ  �صامني  

((9 علي املو�صلي   27 الب�صيط  ملتفِت  يا راكباً 
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((0 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  2 الكامل  عاّلِتهِ  َمن  

((7 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  ( ال�رسيع  �ُصميكاِت  اأَنا  

(42 يلمي  الَدّ  ( اخلفيف  الكّلكاِت  ديلموهُ 

248  ّ ابن النَنّ  2 املجتث  اأُخِتهْ  اأَبو  

2(6 معدان البال�صي   2 املتقارب  تي 
َّ
تي�صي اأَتيُتَك  

28( اأَبو احلجاج املن�صفي   22 الرمل  فتكاْت  بني  

(55 ي 
ّ
ابن عنب�صة املعر  4 الب�صيط  َنَكثا  اأَعيا  

7( اأَبو نوا�س   2 الب�صيط  جا  وال�رُسّ   
ٌ
ظبي

((( ابن كا�صيبويه   ( الكامل  اأَدعجا  ُجليْت  

288 ي 
ّ
اأَبو يعلى املعر  ( الوافر  بالَنّواجي  وُمقربةٍ 

(42 حممد بن اأَبي بكر ال�صقلي   5 الكامل  روُح  هذا  

(28 اجلهرمي   2 الوافر  م�صتباُح  وما  

(28 ابن عنني   4 الوافر  ِن�صاُح  حُتاجيني 

(00  -  2 الب�صيط   تّفاحا  حافت  

(4( يلمي  الَدّ  2 جمزوء الكامل   قريَحه  ولو  

260 ابن َحواري   5 الرمل  حا 
َ
�َصب دي  

ّ
�صِي

((( ابن كا�صيبويه   2 الرمل  الو�صاحا  قلُت  

247 قّلي  عثمان ال�صّ  ( املتقارب  طماحا  اأَبْت  

2(8 البحتي   ( الب�صيط   �صّحاِح  تهتُزّ  

2(8 ابن املعّلم   9 الب�صيط   واإِ�صباِح  وغادةٍ  

((8  -  2 الكامل  قروِحهِ  يذُر  

(40 اإِدري�س بن اليمان   2 الكامل  اِح 
ّ
الر َثقَلْت  

(48 اأَبو القا�صم احلموي   2 جمزوء الرمل  مديِح  ال تقل  

((4  االأَ�صود 
ّ
في ال�صَّ  9 ال�رسيع  املالْح  فديُتُه  

(20 وحي�س   4 املتقارب  ُين�صُخ  اأَرى  

246 ال�صنوبري   ( اخلفيف  حاخا  ذاك  

(06  -  ( الطويل  مهَنّدُ  اإِذا  

22( عمرو بن هوبر   ( الب�صيط  م�صدودُ  اهلل  

(46 املاهر   2 الب�صيط  اأَجدُ  وكم ما  
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2(9 ابن املعّلم   (( الكامل  مفقودُ  اأَِلَف  

((( ابن كا�صيبويه   2 ال�رسيع  ُزهدُ  تزهدْت 

((0 ي 
ّ
الّناظر املعر  2( اخلفيف  �ُصهادُ  تني 

َ
هَجر

(4( جنم بن عبد املنعم   (( اخلفيف  ُبْعُدهُ  باأَبي  

89 ابن دريد   9 الكامل  موؤكدُ  قد  

2(9 ،(29 حممد بن القا�صم   ( املتقارب  �صاعدوا  لعمرك  

(5( عبد املنعم بن �صعيد   9 الطويل  املُردا  لئن  

(8( امللك االأَف�صل   2 الطويل  داً  ُمَوَرّ لُت 
َّ
وقب

25( ابن طلحة   5 الطويل  دا 
ّ
ومتر لقد  

(2( ابن القي�رسان   2 الكامل  اإِ�صعادا  اأَتظُنّ  

75 الوا�صان   6( جمزوء الكامل   الَنّدى  لو  

(84 يّات  ابن الَزّ  6 جمزوء الكامل   جودا  ما اإِن  

((5 ابن مطروح   2 جمزوء الرمل   عاَده 
َّ

ال�ص لَك  

(00 املجنون   2 الطويل  وحدي  ت�صّكى 

(05 ّاب احللبي  ال�رسّ  6( الطويل  وحدي    
َّ
خليلي

((6 ابن مطروح   2 الطويل  و�ُصهادي  لَك  

(46 املاهر   2 الطويل  ُغموِدها  ولوال  

(62  -  5 الب�صيط  َر�َصدِ  ففي  

(47 ج 
ّ
عتيق بن مفر  5 خمّلع الب�صيط  فوؤادي  ملّا  

(85 ال�صنوبري   4 الكامل  ُيْهِدهِ  اأَهدى  

((5 ابن مطروح   (6 الكامل  االأَغمادِ  هي  

(45 ابن هالل الَنّحوي   ( الكامل  اليدِ  واإِذا  

(20 العرقلة   6 اخلفيف  وجودِ  جا  
ّ
عِر

24( ابن التلميذ   2 جمزوء الكامل   ِبِجْلدِ  َمن  

(2( ان 
ّ
اأَبو بكر اجلي  2 جمزوء الرمل  عيدِ  رْت  بَكّ

(82 الف�صيح   (5 جمزوء الكامل   وجود  يا بَن  

258 ابن دريد   5 جمزوء الرجز  رقدْ    
ٌ
خمر

26(  -  2 جمزوء الكامل   ُيَخَلّدْ  ذهَب  

((0 القطر�صي   2 املتقارب  واجل�صدْ  اأُحُبّ  
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((6 ابن اخل�ّصاب   2 الطويل   
ُ
ُمظهر وذي  

(5( احلي�س بي�س   2 الطويل  مرُيها  اأَ �صاأَرحلُ 

(66 عبد الواحد بن حممد   2 الب�صيط   
ُ
يفتكر �صكوُت 

252  -  2 الب�صيط  م�صطربُ  واهلل  

25( مظفر العيالن   2 الب�صيط  هُ 
ُ
منظر ال حت�صبْ 

255 املوؤمل املحاربي   2 الب�صيط   
ُ
حجر �صكوُت 

(45 ي 
ّ
ابن البوين املعر  4 الب�صيط  ُمعتذرُ    

ُ
هر الَدّ

64 اأَبو العالء املعري   2 الب�صيط  هُ 
ُ
�صمائر اإِن  

2(( حممد بن حمزة   26 الوافر  غزارُ  �صقى  

(04 الطرماح   ( الوافر  املعارُ  وَجدنا  

((8 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  ( الوافر  غرُيه  اإِذا  

99 �صفوان بن اإدري�س   4 الكامل  االأَزهارُ  هذي  

(86 4  اأَبو نوا�س  الكامل   
ُ
َوْعر اأَعطاَك 

25(  -  2 الكامل   
ُ
االأَ�صغر ال حت�صبي 

285 ابن هان االأَندل�صي   ( الكامل  القّهارُ  ما �صئت 

286 ابن هان االأَندل�صي   2 الكامل  اأَحورُ  املُدنفاِن 

285 ابن هان االأَندل�صي   2 الكامل  حمارُ  الَلّيُل  

(57 ي 
ّ
ابن البوين املعر  (0 الكامل  ُي�رْسُ  ِبوجودِ 

22( ال�رسيف االإِدري�صي   4 ال�رسيع  مهجورُ  يا �صادتي 

(46 املاهر   ( ال�رسيع  اأَّمارُ  وما  

2(9 احل�صن بن الف�صل   ( الطويل  تكّدرا  اأَنا  

(00 االأَرجان   2 الب�صيط  خربا  ُمذ  

(29 القطر�صي    (( الرمل  االأَ�صمرا  علَق  

((4 ابن مطروح   ( ال�رسيع  �صائرا  امل�صجدُ 

95 ويدة  ابن الُدّ   (7 اخلفيف  الفخارا  يا اأبا  

(5( ملك الُنّحاة   4 املن�رسح  عرا  وال�صُّ جاريٌة  

(58 ابن �صهيد   ( الطويل  جُمري  وما  

(6( القا�صي الفا�صل   2 الطويل  نفارِ  ويل  

(85 ال�صنوبري   4 الطويل  وحا�رسِ  بخري  
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224 املنازي   ( الطويل  �صدري  اأَطاقت 

7(  -  2 الب�صيط  والقمر  يا َمن  

295 ابن اأَبي احلديد   2 الب�صيط  َعرِ  ال�صَّ بيٌت  

296 املبارك الّدّهان   4 الب�صيط  َحَذرِ    
ْ
انظر

((( املغرية بن حبناء   4 الب�صيط  الّنارِ  اأَعوُذ  

(59 املخزومي االأَعمى   2 خمَلّع الب�صيط  ِلغريي  قالوا  

((9 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  2 الكامل  الَتّق�صريِ  خْذ  

((2 ابن �صبل   2 الكامل  املبكرِ  ا   وكاأََنّ

((6 ابن اخل�صاب   2 الكامل  القارِ  لهفي  

(4( ابن عبدون   (0 الكامل  َت�رسي  باهلل  

96 ابن النبيه   (( الهزج  الّدارِ  اأَجْب  

85 ابن متيم الرقي   4 جمزوء الرمل  ُخماري  قلُت  

(25 البهاء زهري   8 جمزوء الرمل  قربي  ليت  

224 اإِ�صحاق بن خلف   2 املديد  �صغِرهْ  اأَنا  

86 حميد بن ثور   ( الكامل  واحلربِ  فتالحقت 

((2 ابن كا�صيبويه   27 ال�رسيع  حا�رسِ  اأَجبُت  

248  ّ ابن النَنّ  2 اخلفيف  املقدارِ  يا ُن�صري 

250 �صعد اهلل املنبجي   (0 اخلفيف  اأَجري  اأَو�صَح  

(27 ابن �صابر   2 اخلفيف  الغرورِ  ال تكنْ 

(88 عواّم حلب   2 املتقارب  م�صتي  وِبْعَت  

(74 ا 
ّ
اأَبو احل�صن الفر  7 املن�رسح   

ْ
باحلاجر اأَِعْد  

(96 اأَبو مهدَيّة   5 الرجز  ارتّزا  عهدي 

(76 اأَبو الفتح االأَوان   ( الب�صيط   
ُ

يلتب�س قل  

289 ي 
ّ
اأَبو يعلى املعر  2 املتقارب  هُ 

ُ
ُخم�ص و�صيٍء  

2(0 و�س 
ُّ
ابن حي  4 جمزوء الرجز  الَنِّج�صا   

َ
ر ال َطَهّ

252 عبد املنعم اجلليان   5 املتقارب  لبا�صا  وقائلٍة  

(84 املرميي   (0 الطويل  الَنّح�ِس  ال   وملّا 

2(0 و�س 
ُّ
ابن حي  2 الطويل  اليا�ِس  يبيُت  

((0 القطر�صي   2 الطويل  نرج�ِس  اأُعِلُّل  
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((0 ابن كا�صيبويه   4 الطويل  ال�صم�ِس  وجاريةٍ 

(72 اأَبو الربكات الها�صمي   (2 خملع الب�صيط  نعا�صي  تخا�صمْت 

222 عمرو بن هوبر   5 الكامل  االأَروؤ�ِس  ال دَرّ  

25( ابن امل�صتويف   2 الكامل  هِ  وجن�صِ ال تخدعَنَّك 

240 ابن جكينا   2 املن�رسح  الهو�ِس  �صيٌخ  

22( القا�صي احلا�صي   5 الكامل  بع�ُس  حّتام  

(66 عبد الواحد بن حممد   ( الطويل  ُتق�صى  حلا  

((0 القطر�صي   2 الطويل  الغ�ِسّ  ولّفاء  

((7 وري  عبد املح�صن ال�صُّ  7 اخلفيف  القوا�صي  َمن  

((0 احلي�س بي�س   2 الب�صيط  غلطا  ال حت�صبَّ 

(44 عبد الرحمن بن اأَحمد   2 الب�صيط  مرَبُعهُ  جُمري  

280 ابن حريق البلن�صي   8 الكامل  االأَدمعُ   
َّ
يا �صاحبي

(05 اأَبو النجم الّزجنان   5 ال�رسيع  ُيجمعُ  عهُد  

2(9 �صنان   2 ال�رسيع  م�صتمتعُ  اأَجلاأَن  

(54 ي 
ّ
علي بن جلبات املعر  ( الوافر  اِتّ�صاعا  اإِذا  

(67 بعي 
َّ
اأَبو الف�صل الر   25 الكامل  اأَ�صمعا  َعمري  

2(( ابن زهموية   2 الرمل  َمَنعا  كُلّ  

(55 اأَو�س بن حجر   ( املن�رسح  وقعا  َيّتها  
اأَ

((2 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  2 املتقارب  ت�صفَعه  اإِذا  

((8 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  2 الطويل  وراكعِ  مبن  

249  -  2 الطويل  واأَ�صلعي  اأَت�صتغرُب 

258 اخلوارزمي   ( جمزوء الرمل  بديعِ  يا بديع 

74 البحتي   2 اخلفيف  االرتياِع  �صاأَلون 

(60 �صالح الها�صمي   2 جمزوء الكامل  �صُتجَتعْ  ثوُب  

287 ي 
ّ
اأَبو يعلى املعر  4 املتقارب  عْ 

َ
ب ّ وال�صِ ومنت�صِب 

282 7)   ابن قا�صي ميلة  الطويل  تع�صُف  وملّا  

84 قا�صي همذان   ( الوافر  غالُف  وكنِت  

(09 ي 
ّ
البديع املعر   (( املتدارك  وَقفوا  َعِلقوا  

285 ابن هان االأَندل�صي   ( الطويل  �َصْنفا  َلَتنا  
ْ
اأََلي
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(47 املاهر   2 الطويل  فا 
ّ
ُمَعِر ِبنا  

(28 القطر�صي   (0 اخلفيف  �صْنفا  َمن  

2(7 ابن عنني   5 الكامل  خا�صِف  يا بَن  

248  ّ ابن النَنّ  ( اخلفيف  االإِ�رساِف  اأَنا  

(22 البهاء زهري   (0 املتقارب  القرقِف  حلاظك 

(57 عبد اهلل بن اأَبي بكر   ( الطويل  ُتَطَلّقُ  فلم  

275 ي 
ّ
ابن حديد املعر   59 الطويل  ُق 

َ
َيْفر حمٌبّ  

((0 القطر�صي   2 الب�صيط  يَتّفقُ  يا راحالً 

((7  -  2 ال�رسيع  البقُّ  يا ليلًة  

294 زاكي املجنون   2 املن�رسح  يحتُق  قد  

74 �صويد املرثدي   ( الطويل  ِق  املمَزّ اإِذا  

(29  -  2 الطويل  املتدِفِّق  ولو  

2(8  -  ( الب�صيط  واإِقالِق  ال خريَ  

(54 �صيف الدولة   2 الوافر  عقيِق  كاأََنّ  

(4( البندنيجي   ( الكامل  وثاقي  بي  

(4( ا�س بن عبد اهلل 
ّ
العب  2 الكامل  االإِنفاِق  �صكت  

(((  -  2 الكامل  وامِق  اإَِنّ  

((4 ابن مطروح   (4 الكامل  واملنطِق  َمن  

(4( ويدة  ابن الُدّ  4 الكامل  وبربِقهِ  مطرْت 

(44 حمن بن اأَحمد 
َّ
عبد الر  2 الكامل  اإِ�رساِقهِ  اأَ�صحى 

247 ملك �صقلية   ( جمزوء الوافر  ن�صِق  اأَرى  

288 ي 
ّ
اأَبو يعلى املعر  2 ال�رسيع  �َصوِقها  راكبًة  

(2( البهاء زهري   2 املن�رسح  والورِق  موالَي 

((5 ،(22 ابن مطروح   2 املن�رسح  اليقِق  اأَفل�صُت 

((6 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  ( اخلفيف  ا�صتحقاِق  يا �رسيف 

((5 ابن مطروح   2 املتقارب  الوَرْق  ومل  

((2 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  2 الب�صيط  فنكا    

ُّ
احُلر

(46 املاهر   2 الطويل  ُت�صكي  اأَموجبةَ 

(47 املاهر   2 الطويل  ِكّ  لل�صَّ وَتعظمُ 
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(42 اأَحمد بن القا�صم ال�صقلي   4 الب�صيط  باأَ�رساكي  يا ظبيةً  

(62 العقيلي   5 الب�صيط  تراقيِك  ما ا�صُت�صحَك 

((( ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  ( اخلفيف  امللوِك  يا بن  

(72 اأَبو الربكات الها�صمي   7 جمزوء الكامل  املمالْك  ُيّها  
يا اأَ

70 ابن القي�رسان   ( ال�رسيع  �صواكْ  اأَبوك  

(8( الف�صيح   ( ال�رسيع  يديْك  اإِيّاَك  

24( ويدة  ابن الُدّ  2 ال�رسيع  عليْك  يا عامل  

((7 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  2 الب�صيط  لولو  اإِذا  

(06 المان 
َّ

�صقران ال�ص  2 الطويل  وكيلُ  ذكرُت 

(55 ي 
ّ
ابن عنب�صة املعر  2 الطويل  �صاملُ  �صربُت  

22( موؤمل بن عنب�صة   5 الب�صيط  ممطولُ  اأَ�صرُي  

(54 اأَبو فرا�س احلمدان   ( الب�صيط  مَتاُيُلهُ  �صكرُت 

(62  -  ( الب�صيط  فعلوا  قد بني  

(67 عبد الواحد بن حممد   4 الكامل  يفعلُ  كرمُ   

78 الوا�صان   (5 جمزوء الكامل   اجلميلُ  ُيّها  
يا اأَ

99 ابن ر�صيق   2 ال�رسيع  قالوا  يا �صوء  

((2 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  ( ال�رسيع  اأَهلُ  اأَوجبُتم 

286 ابن الّزقاق االأَندل�صي   4 الطويل  نوائال  وعيٍد  

(75 ي  الّنا�صي االأَح�صّ  2 الوافر  خاال 
ّ
ال�صِ راأَيُت  

(05 ة  َمّ ُّ
ذو الر  2 الوافر  بالال  �صمعُت 

229 اخلوارزمي   2 الوافر  خاَلهْ  باآمل  

284 بيع املوّحدي 
َّ
اأَبو الر  8 الكامل  م�صغوال  يا �صائلي 

222 القا�صي احلا�صي   2 اخلفيف  وليال  مل  

(60 اخل�صكري   4 املتقارب  العلى  ب�رسِب 

(50 عبد املنعم بن �صعيد   9 الطويل  ِل  ُتَف�صَّ واأَهيف 

(65  -  9 الطويل  باآفِل  اأَبدَر  

2(9 ابن املعّلم   ( الطويل  ِل 
َ
اأَْلي وما  

(62 املتنبي  �صطر  الب�صيط  ُزحِل  ُخذ  

((( عبد املح�صن التنوخي   5 خمّلع الب�صيط  الِل  الَدّ والب�ٍس 
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((0  -  2 الوافر  الِل  وبالَدّ ُبليُت  

(66  -  4 الوافر  الَلّيايل  مبن  

(55 امل�صتهام احللبي   ( الوافر  املقيِل  نزلُت  

((7 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  4 الكامل  ومطف�صِل  اأَن�صا  

((7 عنتة   ( الكامل  املاأكِل  ولقد  

(60 االأَخطل   ( الكامل   االأَعماِل  واإِذا  

(68 بعي 
َّ
اأَبو الف�صل الر  9 الكامل  خامِل  حّتاَم  

244 ،24( ح�صان بن ثابت   2 الكامل  ُتقتِل  اإَِنّ  

257 ابن منقذ   (( الكامل  اجنلي  لي�س  

258 اأَبو االأَ�صد احلّمان   4 الكامل  اأَمثايل  اأَنت  

287 ي 
ّ
اأَبو يعلى املعر  ( الكامل  العادِل  ِنعم  

((9 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  ( الكامل  حاِلهِ  العبُد  

242  -  2 الكامل  ب�صوؤاِلهِ  �صاأَل  

(04 االإِمام علي   2 الرجز  كماِلهِ  ال ينق�س 

(64 حممد ال�صهرزوري   ( جمزوء الرمل  وال  بالَزّ ُيّها  
اأَ

((( ابن قّنا�س اجلوهري   6 جمزوء الرمل  اختباِل  اأَنا  

248 ُحميد احلّتان   5 ال�رسيع  والعقِل  قل  

(2( البهاء زهري   2 ال�رسيع  وال�صكِل  اأَقول  

((0 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  (( اخلفيف  خيِل  يا بَن  

(8( امللك االأَف�صل   2 اخلفيف  وُيغايل  قْل  

((8 ابن مقلة   4 جمزوء الكامل   االأَملْ  دوٌل  

((8 ابن الفرات   4 جمزوء الكامل   َولْ  الُدّ كذبتَك 

(64 االأَ�صعد بن مّماتي   6 جمزوء الكامل   املنازلْ  يا بدر  

(45 ابن اأ�صعد املو�صلي   ( الرمل  واأجل  باأبي  

(2( البهاء زهري   (7 جمزوء الدوبيت  ال�صمائل  يا من  

(24 البهاء زهري   7 جمزوء الدوبيت  غافل  ما يل  

(75 ي  ّ الّنا�صي االأَح�صِ  2 الطويل  اآِثمُ  وَمن  

27( الهمام العبدي   22 الطويل  �صوارمُ  اأَاأَعطاُف 

205 ابن حيو�س   2 الب�صيط  خادمه  ال حت�صب 
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((0 ابن اأَفلح   ( الب�صيط  ُمهُ  يتِمّ خليفَة  

2(4 ابن قرنا�س   4 الكامل  وناموا  اإَِنّ  

287 ي 
ّ
اأَبو يعلى املعِر  4 جمزوء الكامل   معدمُ  اأَخوان  

297 يحيى بن الغزيّل   5 املن�رسح   
ُ
يلتئم اأَُيّ  

265 العماد االأَ�صبهان   22 اخلفيف   
ُ
�صقيم َرَقّ  

((( ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  ( الطويل  ما 

َ
واأُكر اأَرى  

(60 املرق�س االأَ�صغر   2 الطويل  واجما  اأَخوك  

(64 ابن عنني   2 الطويل  ما  يتقَدّ كاأَِنّ  

28( ابن طفيل الواداآ�صي   (2 الطويل  احلمى  اأَمَلَّْت  

29( ان 
ّ
الّنقيب احلر  (( الطويل  ما  الَظّ خياٌل  

(0( و�س 
ُّ
ابن حي  ( الطويل  ما  حتَكّ ِقفوا  

((8 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  5 الب�صيط  مما  الِذّ يا عائداً 

((2 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  2 الوافر  الهماما  حتامتني 

269 العماد االأَ�صبهان   (2 الوافر  واملالَمه  اأَقام  

242 حمد بن مهران   8 الكامل  ُمداما  اأَهدْت  

266 العماد االأَ�صبهان   (0 الرمل  الَنّعاما  خطرْت 

266 يلمي  مهيار الَدّ  ( الرمل  اأُماما    
َ
بكر

(65 ويدة  ابن الُدّ  2 ال�رسيع  ناما  قالت  

249  -  2 ال�رسيع  هْ  ُجَمّ اأَقوُل  

(86 ابن اأَبي البغل   (0 املن�رسح  حاما  عبُدَك  

(97 اأُمية بن اأَبي ال�صلت    2 املن�رسح  َظَلما  احلمُد  

297 حماد البزاعي   44 اخلفيف  ناما  وعَد  

((8 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص  5 اخلفيف  بعماَمه  ك�صف  

(20 العرقلة   2 الطويل  املكارمِ  يقولون 

(69 بعي 
َّ
اأَبو الف�صل الر  4( الطويل  الزمِ  ت�صَنّمها 

254 راجح احلّلي   8 الطويل  كمِ  ملكَت 

(07 ي 
ّ
البديع املعر  44 الطويل  احلمائمِ  اأَمن  

295 ابن املره   2 الب�صيط  بدمِ  وما  

((6 علي العاّلن   4 الب�صيط  احلامي  قالوا  
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(4( عمر الفار�صي   2 الب�صيط  مبَتّهمِ  قلبي  

268 العماد االأَ�صبهان    26 خمّلع الب�صيط  �ُصقمي  رمٌي  

7( ال�صريازي   2 الوافر  الكرامِ  ك  
ُّ
اأُحب

(27 ابن �صابر   ( الوافر  جومِ 
ُّ
بالر وكنُت  

286 �صنان   ( الكامل  العاملَِ  لو  

((4 ابن معروف   4 جمزوء الرجز  َلمِ  الُظّ قد  

297 حماد البزاعي   4 ال�رسيع  حامتِ  تعَلّموا  

250 ابن ال�صهرزوري   2 الدوبيت  اأَملي  يل  

296 خ�صي  ابن ال�رَسّ  4 املن�رسح  مِ 
َ
ي ّ ال�صِ اأَيا  

7( ابن معمعة    (2 اخلفيف  القرومِ  يا بَن  

((2 ابن االأُ�صيلح   2 اخلفيف  بزمامِ  اأَُيّ  

2(6  -  ( اخلفيف  منامي  ُرَدّ  

2(6 ابن املعّلم   4 اخلفيف  قامِ 
َّ

ال�ص يا معريَ  

249 ُحميد احلّتان   2 املتقارب  احلازمِ  هجوتكمُ 

((2 يو�صف بن املنرّية   2 جمزوء الكامل    
ْ
معِلّم ما طار  

2(( ابن اأَفلح   ( جمزوء الكامل   زمزمْ  واهلل  

64  -  4 املتقارب  الكرمْ  قبول  

(2( البهاء زهري   (0 الطويل  �صانُ  وحّقكم 

255  -  2 الطويل  اأَميُنها  لها  

((5 املتنبي   ( الب�صيط  �صكنُ  مَب  

((( الب�صتي   2 الب�صيط  واإِميانُ  كُلّ  

(47 ج 
ّ
عتيق بن مفر  2 الوافر  جفونُ  اأَراَك  

((7 ابن مطروح   (0 الكامل  رّيانُ  ومهفهٍف 

(48 اأَبو القا�صم احلموي   2 جمزوء الكامل   يكونُ  يا َمن  

2(5 القرمطي   (( الرجز  ُيوؤَمنُ  �رُسّ  

2(9  -  2 املديد  يقظانُ  وهموم 

27( العماد االأَ�صبهان    (4 الطويل  ترحموَنه  ِقفوا  

9( احل�صن الوا�صطي   (0 املديد  جفنا  زار  

256 اأُ�صامة بن منقذ   8 الرمل  َفَحّنا  ما يريدُ 
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((7 القا�صم الوا�صطي   5 املجتث  نا 
ْ
ِتب مازلَت 

(4( مكدم  ابن الَزّ  4 الطويل  قروِنهِ  وليٍل  

(97  -   59 الب�صيط  ُيواتيني  وقد  

(09 امللك االأَف�صل   8 الوافر  �صننيِ  نظرُتك 

(79 ماجد القي�رسان    25 الوافر  والقياِن  اأَما  

(80 �صي 
َّ
ال�رسيف الر  ( الوافر  هان  كاأََنّ  

(8( امللك الظاهر   5 الوافر  الِلّ�صان  طلبُت  

270 العماد االأَ�صبهان   (0 الوافر  الغ�صوِن  جفونُ  

((6 ابن اأَبي الّندى   ( الكامل  االأَغ�صاِن  اأَنكرُته  

246 ال�صنوبري   ( الهزج  املياديِن  �رسبنا  

85 ابن متيم الرقي   8 ال�رسيع  طنيِ  قلُت  

79 الوا�صان    82 اخلفيف  هتاِن 
ُ
والب ُيّها  

اأَ

((0 ي 
ّ
اأَبو يعلى املعر  2 اخلفيف  هاِن 

ّ
الِر ُيّها  

اأَ

(42 يلمي  الَدّ  2 اخلفيف  ديلماِن  ُيّها  
اأَ

240 املظفر بن علي   4 اخلفيف  الِلّ�صاِن  ال رعى 

(59  -  2 اخلفيف  يوِن  الُدّ ل�صُت  

(0( علي بن اخلازن   2 الطويل  كارهُ  اإِذا  

(47 املاهر   2 الطويل  غراراهُ  لقد  

(8( الف�صيح   2 الكامل  يرجوهُ  ابُن  

279 ابن جبري االأَندل�صي   7 الكامل  اأَهواهُ  يا زائراً 

288 ي 
ّ
اأَبو يعلى املعر  2 ال�رسيع  ناهُ  فاأَ�صْ َنحيلةٌ  

(42 يلمي  الَدّ  ( الب�صيط  باقيها  يل  

(50 عبد املنعم بن �صعيد   7 الب�صيط  ُيبديها  داً 
ّ
يا �صِي

(42 علي بن حممد التنوخي   2 الب�صيط  �صاقيها  وقهوةٍ  

(42 يلمي  الَدّ  2 ال�رسيع  اأَ�صباَهه  قال  

90 ابن اأَبي عيينة   5 املن�رسح  ثقبناها  اإِِنّ  

294 عثمان البلطي   (2 اخلفيف  اأَتيها  تهُت  

(59  -  2 الوافر  وجيهِ    
ُ
اأَتذكر

(59 الوزير املهَلّبي   ( الوافر  فيهِ  اأَال  
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256 ابن املعتز   4 الكامل  يهِ  كَفّ كم  

288 ي 
ّ
اأَبو يعلى املعر  ( ال�رسيع  تنفيهِ  �صفراءُ  

((5 املنقو�صي   ( اخلفيف  نبيهِ  �صعراء  

(65 ويدة  ابن الُدّ  ( جمزوء الكامل   فيهْ  قل  

2(7 حماد البزاعي    9 جمزوء الكامل   باهلل  يا �رَسّة  

(44 ابن احلاج الَلّورقي   2 ال�رسيع  ُمناهْ  ما عجبي 

294 عثمان البلطي   4 ال�رسيع  والهُدوّْْ  ُدك  
ْ
َعب

((( ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ال�ص   5( اخلفيف  الويلُّ  حلٌب  

2(4 ابي  ال�صّ  2 الطويل  ُمتجافيا  وِمن  

(7( حماد البزاعي   5 جمزوء الرجز  اأَ�صتارَيهْ  واقلقي 

(2( البهاء زهري   5 جمزوء الرمل   الربايا  يا مليحاً 

(46 زيد احل�صيني    27 املتقارب  هْ 
َ
را�صي اأَيا َمن  

(46 ابن االأَنباري   5 املتقارب  هْ 
َ
�صافي اأَيا  

89  -  7 اخلفيف    
ّ
اأَريحِي لن  

((( ابن كا�صيبويه   5 جمزوء الكامل   تاوي  روت  

(8( الف�صيح   2 الوافر  اإليه  لقد  

*  *  *
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فهر�ص الُكتُب املذكورة يف امل�

اأخبار املنامات وما ُنقل فيها من االآثار واحلكايات البن خمي�س............................... ))2

(56 ...................................................................... االإ�صارات االإلهية 

االإ�صارة اإىل َمن نال الوزارة البن ال�صرييف.................................................. 25)

(5( ................................................................... االأربعني البن ودعان

((( ........................................................... االأمايل الأبي يعقوب الُنّجريمي

(55 .............................................................. االإيجاز واالإعجاز للثعالبي

التاريخ لعبد اهلل بن احل�صني الُقطربلي وحممد بن اأبي االأزهر .................................. )24

الُتّحف والهدايا للخالديني .............................................................. )8)

6( ..................................................................... التذكرة البن العدمي 

تف�صري القراآن للواحدي ................................................................. 249

245 ،244 ................................................................. التقفية للبندنيجي

اجلامع الكبري يف اللغة للقّزاز القريوان..................................................... 9))

(5( ....................................... جزء اأبي القا�صم لزيد بن عبد اهلل بن م�صعود الها�صمي

اجلمهرة البن دريد .................................................. )7، 88)، 94)، 95)، 245

اجلواري البن كا�صيبويه ................................................................. 0))

24( ...................................................................... ر�صالة ابن القارح 

(60 ............................................... ال�صباب وال�صيب ملحمد بن اأحمد بن طالب

(60 .............................................................. �صذور العقود البن اجلوزي

�صعر اأبي بكر اخلوارزمي البن دو�صت..................................................... 228

7( ......................................................... الع�رسة ملحمد بن يعقوب الكليني

246 ..................................................................... الُعمدة البن ر�صيق 

كتاب اخلوا�س الأبي حليم الطبيب......................................................... )6

22( .......................................................... جمال�صات اأحمد بن حممد النامي

اء ..................................................................... 226
ّ
معان القراآن للفر

*  *  *
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فهر�ص املرتَجمن

(28 اأحمد بن عبد الغني القطر�صي 

(46 اأحمد بن عبيد اهلل، املعروف باملاهر 

(42 اأحمد بن القا�صم ال�صقلي 

2(4 اأحمد بن هبة اهلل بن اأحمد بن قرنا�س 

(40 اإدري�س بن اليمان االأندل�صي  

(42 ابن با من�صور الّديلمي 

((( حتي  
ُ
الب

((6 م�صار 
ّ

اأبو بكر احللبي ال�ص

228 اأبو بكر اخلوارزمي ال�صاعر 

(2( البهاء زهري  

(44 جعفر بن اإبراهيم، ابن احلاج اللورقي 

((0 ح�صن بن اإ�صماعيل بن كا�صيبويه 

(74 ا 
ّ
اأبو احل�صن الفر

(95 ابن خالويه 

(40 ابن الّزمكدم 

((0 ابق املعري 
ّ

ال�ص

(44 عبد الرحمن بن اأحمد بن حبيب 

(47 ج 
ّ
عتيق بن مفر

(42 علي بن اأحمد، ابن املاعز 

علي بن جعفر بن احل�صن بن البوين التنوخي املعري45)

((2 علي بن عبد اهلل بن امل�صّلم القا�صي 

(42 علي بن حممد التنوخي ال�صقلي 

296 علي بن حممد ال�رسخ�صي البغدادي 

((6 ن بن اأبي عبد اهلل بن اأبي الندى 
ّ

اأبو العالء، املح�ص

(4( عمر بن معّمر الفار�صي 

222 عمرو بن هوبر الكلبي 

(42 ابن املاعز، علي بن اأحمد 

(46 املاهر، اأحمد بن عبيد اهلل 

(44 حممد بن بركات بن هالل النحوي 

(4( حممد بن اأبي بكر ال�صقلي 

((9 حممد بن جعفر، القزاز القريوان 

(4( و�صي الوّراق 
ُّ

حممد بن عبدون ال�ص

(90 حممد بن عي�صى النامي العراقي 

((( ابن مطروح 

2(6 ابن املعلم الهرثي 

2(8 ابن املعلم الهرثي 

(2( ن�رس بن حممود الكالبي 

2(4 هبة اهلل بن اأحمد بن هبة اهلل بن قرنا�س 

((8 يحيى بن عبد العظيم، اجلّزار 

68 يحيى بن حممد بن اخل�صاب، اأبو الف�صل 
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4((

فهر�ص امل�صادر املعتمدة

-  االإِحاطة يف اأَخبار غرناطة، البن اخلطيب، حتقيق حممد عبد اهلل عنان، اخلاجني، القاهرة )97)م.

-  اأَح�صن ما �صمعت، للثعالبي، حتقيق اأَحمد عبد الفتاح متام وزميله، موؤ�ص�صة الكتب الثقافية 989)م.

-  اإِحياء علوم الدين، لالإِمام الغزايل، عامل الكتب، بريوت. )م�صورة احللبي، القاهرة 47))هـ.(

- اأَخبار االأَذكياء، البن اجلوزي، حتقيق د.حممد مر�صي اخلويل، القاهرة 970)م.

ويل، حتقيق د. �صالح االأَ�صت، دار الفكر، دم�صق 964)م. - اأَخبار البحتي، لل�صُّ

ّجاجي، حتقيق د. عبد احل�صني املبارك، دار الر�صيد، بغداد 980)م. - اأَخبار الزَّ

ويل، حتقيق �صميح �صالح، دار الب�صائر، دم�صق 2005م.  - اأَدب الكّتاب، لل�صُّ

ة، بريوت 977)م.
َّ
-  االأَدب املفرد، للبخاري، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، دار الب�صائر االإِ�صالمي

-  اأَ�صماء املغتالني، البن حبيب. )�صمن نوادر املخطوطات(.

-  االإِ�صارة اإىِل من نال الوزارة، البن ال�صرييف، حتقيق عبد اهلل خمل�س، املعهد الفرن�صي، القاهرة 924)م.

د حممد يو�صف، جلنة التاأَليف، القاهرة 958)م.
ّ
ي

َّ
-  االأَ�صباه والنظائر، للخالديّني، حتقيق د. ال�ص

العلمية،  الكتب  دار  املوجود وزميله،  الع�صقالن، حتقيق عادل عبد  حابة، البن حجر  ال�صّ متييز  -  االإِ�صابة يف 

بريوت 995)م.

-  االعتبار، الأُ�صامة بن منقذ، حتقيق د. قا�صم ال�صامرائي، دار االأَ�صالة، الريا�س 987)م.

-  االإِعجاز واالإيجاز، للثعالبي، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار الب�صائر، دم�صق )200م.

-  اأَعيان الع�رس واأَعوان الّن�رس، لل�صفدي، حتقيق د. علي اأَبو زيد وزمالئه، دار الفكر، دم�صق 998)م.

-  االأَغان، الأَبي الفرج االأَ�صفهان، املوؤ�ص�صة امل�رسيّة العامة، والهيئة العامة للكتاب.

-  االأَق�صليات، البن ال�صرييف، حتقيق د. وليد ق�صاب وزميله، جممع اللغة العربية بدم�صق 982)م. 

-  االأَمايل، للزجاجي، حتقيق عبد ال�صالم هارون، مطبعة املدن، القاهرة 992)م.

-  االأَمايل، البن ال�صجري، حتقيق د. حممود الطناحي، اخلاجني، القاهرة 992)م.

-  االأَمايل، للقايل، حتقيق اأَحمد عبد اجلواد االأَ�صمعي، املكتب التجاري، بريوت )م�صورة دار الكتب امل�رسية(.

-  اأَمايل املرت�صى، لل�رسيف املرت�صى، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإِبراهيم، دار الكتاب العربي، بريوت 967)م.

-  االأمايل، ليموت بن املزّرع، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار الب�صائر، دم�صق )200م.

واة، للقفطي، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإِبراهيم، دار الكتب امل�رسية، القاهرة 952)م وما بعد.
ُّ
-  اإِنباه الر

ين احللبي، حتقيق حممد اأَديب اجلادر، دار الب�صائر، دم�صق 997)م.  الدِّ
ّ
-  اأُن�س امل�صجون، ل�صفي

ي، البن العدمي، حتقيق جلنة حتقيق اآثار اأَبي العالء. )�صمن تعريف القدماء باأبي العالء(.
ّ
-  االإن�صاف والتحر

بريوت  االإِ�صالمي،  الغرب  دار  وزميله،  املطوي  العرو�صي  حممد  حتقيق  القريوان،  �صعراء  يف  مان  الزَّ -  اأُنوذج 

)99)م.

-  بدائع البدائه، البن ظافر، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإِبراهيم، مكتبة االأجَنلو امل�رسية، القاهرة 970)م.
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-  البداية والنهاية، البن كثري، حتقيق د. عبد اهلل التكي، دار هجر، القاهرة 997)م.

، حتقيق اإِبراهيم �صالح، قيد الطبع. 
ّ
-  البديع، البن اأَفلح العب�صي

-  البديع، الأُ�صامة بن منقذ، حتقيق اأَحمد بدوي وحامد عبد املجيد، احللبي، القاهرة 960)م.

-  برد االأَكباد يف االأَعداد، للثعلبي، اجلوائب.

-  الب�صائر والّذخائر، للتوحيدي، حتقيق د. وداد القا�صي، دار �صادر بريوت 988)م.

-  بغية الطلب يف تاريخ حلب، البن العدمي، حتقيق د. �صهيل زكار، دار البعث، دم�صق 988)م.

، دار الكاتب العربي، القاهرة 967)م.
ّ
ي

ّ
ب -  بغية امللتم�س يف تاريخ رجال اأَهل االأَندل�س، لل�صّ

-  بغية الوعاة، لل�صيوطي، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإِبراهيم، احللبي، القاهرة 964)م.

-  البلغة يف تاريخ اأئمة اللغة، للفريوزابادي، حتقيق حممد امل�رسي، مطبعة جامعة دم�صق 972)م.

والتجمة،  للتاأَليف  امل�رسيّة  الدار  اخلويل،  مر�صي  حممد  د.  حتقيق  القرطبي،  الرّب  عبد  البن  املجال�س،  -  بهجة 

القاهرة 962)م. 

-  البيان والتبيني، للجاحظ، حتقيق عبد ال�صالم هارون، اخلاجني، القاهرة )96)م.

-  تاج التاجم، البن قطلوبغا، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار املاأَمون، دم�صق 992)م.

-  تاج العرو�س، للّزبيدي، حتقيق عدد من االأَ�صاتذة، حكومة الكويت.

هبي، حتقيق د. ب�صار عواد معروف، دار الغرب االإِ�صالمي، بريوت )200م. -  تاريخ االإٍِ�صالم، للذَّ

-  تاريخ بغداد = تاريخ مدينة ال�صالم.

يوطي، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار �صادر، بريوت 997)م.
ّ

-  تاريخ اخللفاء، لل�ص

الم.
َّ

بيثي= ذيل تاريخ مدينة ال�ص -  تاريخ ابن الدُّ

ان، دم�صق )98)م.
ّ

-  تاريخ دم�صق، البن القالن�صي، حتقيق د. �صهيل زكار، دار ح�ص

-  تاريخ الطربي، للطربي، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإِبراهيم، دار املعارف، القاهرة 967)م.

-  تاريخ العظيمي، للعظيمي، حتقيق د. اإبراهيم زعرور، دم�صق 984)م.

-  تاريخ مدينة دم�صق، البن ع�صاكر، حتقيق جمموعة من املحققني، جممع اللغة العربية بدم�صق.

-  تاريخ مدينة ال�صالم، للخطيب البغدادي، حتقيق د. ب�صار عواد معروف، دار الغرب االإ�صالمي، بريوت )200م.

بعي، حتقيق حممد امل�رسي، مركز املخطوطات، الكويت 990)م.
َّ
-  تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، البن زبر الر

-  تتمة اليتيمة، للثعالبي، حتقيق عبا�س اإِقبال، طهران )5))هـ.

هان، دار املعارف، القاهرة 956)م. -  التحف والهدايا، للخالدينّي، حتقيق د. �صامي الدَّ

-  حتفة القادم، البن االأَبار، حتقيق د. اإِح�صان عبا�س، دار الغرب االإٍِ�صالمي، بريوت 986)م.

-  حتفة الوزراء، للثعالبي، حتقيق حبيب الراوي وابت�صام ال�صفار، مطبعة العان، بغداد 977)م.

-  تذكرة االأَب�صيهي، لالأَب�صيهي، حتقيق �صميح �صالح، قيد الطبع.

-  التذكرة احلمدونية، البن حمدون، حتقيق د. اإِح�صان عبا�س واأَخيه، دار �صادر، بريوت 996)م.

ة، بريوت )200.
ّ
عدّية، للعبيدي، حتقيق د. عبد اهلل اجلبوري، دار الكتب العلمي

ّ
-  التذكرة ال�ص
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امن، دار الب�صائر بدم�صق 2004م. -  التذكرة الفخريّة، لالإِربلي، حتقيق د. حامت ال�صّ

-  الت�صبيهات، البن اأَبي عون، حتقيق د. عبد املعيد خان، جامعة كيمربدج، لندن 950)م.

-  التعازي، للمدائني، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار الب�صائر، دم�صق )200م.

-  التعازي واملراثي، للمرّبد، حتقيق حممد الديباجي، جممع اللغة العربية بدم�صق 976)م.

-  تعليق من اأَمايل ابن دريد، حتقيق م�صطفى ال�صنو�صي، املجل�س الوطني، الكويت 984)م.

-  تف�صري الطربي، حتقيق د. عبد اهلل التكي، دار هجر، القاهرة )200م.

-  التقفية، للبندنيجي، حتقيق د. خليل العطية، مطبعة العان، بغداد 976)م.

-  التكملة لوفيات النَّقلة، للمنذري، حتقيق د. ب�صار عواد معروف، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت )98)م.

-  التمثيل واملحا�رسة، للثعالبي، حتقيق د. عبد الفتاح احللو، احللبي، القاهرة )96)م.

-  تهذيب الكمال، للمّزي، حتقيق د. ب�صار عواد معروف، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت 994)م.

-  التوابع والزوابع، البن �صهيد، دار �صادر، بريوت 967)م.

-  التوفيق للتلفيق، للثعالبي، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار الفكر املعا�رس، بريوت 990)م.

-  ثمار القلوب، للثعالبي، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار الب�صائر، دم�صق 994)م.

-  ثمرات االأَوراق، البن حّجة احلموي، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإِبراهيم، اخلاجني، القاهرة )97)م.

-  جذوة املقتب�س، للحميدي، دار الكاتب العربي، القاهرة 967)م.

-  اجللي�س واالأَني�س، للمعافى بن زكريّا، حتقيق د. حممد مر�صي اخلويل ود. اإِح�صان عبا�س، عامل الكتب، بريوت 

)99)م.

-  جمع اجلواهر، للح�رسي، حتقيق علي البجاوي، دار اجليل، بريوت.

-  جمهرة االأَمثال، للع�صكري، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإِبراهيم، املوؤ�ص�صة العربية، القاهرة 964)م.

-  جمهرة اللغة، البن دريد، حتقيق د. رمزي بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت 987)م.

الثقافة،  قرقزان، وزارة  ال�صنتيني، حتقيق د. حممد  ال�رّسّاج  والكتاب، البن  ال�صعراء  االأَدب وذخائر  -  جواهر 

دم�صق 2008م.

-  اجلواهر امل�صية يف تراجم احلنفية، للقر�صي، حتقيق د. عبد الفتاح احللو، دار هجر، القاهرة )99)م.

-  حا�صية على �رسح بانت �صعاد، للبغدادي، حتقيق نظيف خواجة، املعهد االأمَلان، في�صبادن 980)م.

رياء، البن االأَبار، حتقيق د. ح�صني موؤن�س، ط.جلنة التاأَليف، القاهرة )96)م.
ِّ

-  احلّلة ال�ص

-  حلية االأولياء، الأَبي نعيم االأَ�صفهان، دار الكتاب العربي، بريوت 985)م.

-  حما�صة البحتي، حتقيق د. حممد نبيل الطريفي، دار �صادر، بريوت 2002م.

-  احلما�صة الب�رسية، للب�رسي، حتقيق د. عادل جمال، اخلاجني، القاهرة 999)م.

وزن، حتقيق حممد جبار املعيبد،ط. وزارة االإِعالم، بغداد )97)م. -  حما�صة الظرفاء، للزَّ

مريي، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار الب�صائر، دم�صق 2005م. -  حياة احليوان الكربى، للدَّ

-  خا�س اخلا�س، للثعالبي، حتقيق د. �صادق الّنقوي، حيدر اأَباد الدكن، الهند 984)م.
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-  خريدة الق�رس، للعماد االأَ�صفهان، حتقيق جمموعة من املحققني، مطابع خمتلفة.

-  خزانة االأَدب، للبغدادي، حتقيق عبد ال�صالم هارون، دار الكاتب العربي والهيئة امل�رسيَّة العامة، القاهرة 967)م 

وما بعد.

-  اخلزل والّداأل، لياقوت احلموي، حتقيق يحيى عبارة وزميله، وزارة الثقافة بدم�صق 998)م.

ي، دار �صادر، بريوت. )م�صورة عن الطبعة االأَوىل(.
ّ
-  خال�صة االأَثر، للمحب

-  الّدّرة اخلطرية يف �صعراء اجلزيرة، البن القطاع، حتقيق ب�صري البكو�س، دار الغرب االإِ�صالمي، بريوت 995)م.

-  دّرة الغّوا�س، للحريري، حتقيق ب�صار بكور، دار الثقافة والتاث، دم�صق 2002م.

-  دمية الق�رس، للباخرزي، حتقيق د. حممد اأَلتوجني، دار احلياة، دم�صق )97)م.

-  الديارات، لل�صاب�صتي، حتقيق كوركي�س عواد، مطبعة املعارف، بغداد 966)م.

-  ديوان االأَخطل، حتقيق د. فخر الدين قباوة، دار االآفاق اجلديدة، بريوت 979)م.

-  ديوان االأَرجان، حتقيق حممد قا�صم م�صطفى، وزارة الثقافة، بغداد 979)م.

-  ديوان اأُ�صامة بن منقذ، حتقيق اأَحمد بدوي وحامد عبد املجيد، عامل الكتب، بريوت )98).

-  ديوان ابن اإِ�رسائيل، حتقيق حممد اأَديب اجلادر. قيد الطبع.

-  ديوان ابن اأَفلح العب�صي، جمع وحتقيق اإِبراهيم. قيد الطبع. )مع كتابه البديع(.

ة البي�صاء ? بريوت 999)م.  بن اأَبي طالب، حتقيق كامل اجلبوري، دار املحجَّ
ّ
-  ديوان االإِمام علي

-  ديوان امرئ القي�س، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإِبراهيم، دار املعارف، القاهرة 964)م.

ّكري، حتقيق د. اأَنور اأَبو �صويلم وزميله، مركز زايد للتاث، العني 2000م.
ُّ

-  ديوان امرئ القي�س، ب�رسح ال�ص

طلي، دم�صق 977)م.
َّ

ة بن اأَبي ال�صلت، جمع وحتقيق د. عبد احلفيظ ال�ص
َّ
-  ديوان اأمي

ليمان بن عبد اهلل، حتقيق حممد بن تاويت الطنجي وزمالئه، كلية االآداب، جامعة  -  ديوان االأمري اأَبي الربيع �صِ

حممد اخلام�س، املغرب. بال تاريخ.

رييف، دار املعارف، القاهرة 980)م. -  ديوان البحتي، حتقيق ح�صن كامل ال�صّ

ة ح�صن، وزارة الثقافة بدم�صق 972)م. -  ديوان ب�رس بن اأَبي خازم، حتقيق د. عزَّ

-  ديوان اأَبي بكر اخلوارزمي، جمع وحتقيق حامد �صدقي، طهران 997)م.

-  ديوان البهاء زهري، حتقيق حممد طاهر اجلبالوي وزميله، دار املعارف، القاهرة 982)م.

-  ديوان التّلعفري، حتقيق د. ر�صا رجب، دار الينابيع، دم�صق 2004م.

-  ديوان الثعالبي، جمع وحتقيق د. حممود اجلادر، دار الكتب، بريوت 998)م.

-  ديوان جرير، ب�رسح ابن حبيب، حتقيق د. حممد نعمان اأَمني طه، دار املعارف، القاهرة 977).

-  ديوان ح�صان بن ثابت، حتقيق د. وليد عرفات، دار �صادر، بريوت 974)م.

-  ديوان اأَبي ح�صينة، حتقيق د. حممد اأَ�صعد طل�س، دار �صادر، بريوت 984)م.

-  ديوان احلي�س بي�س، حتقيق مكي جا�صم و�صاكر �صكر، وزارة االإِعالم، بغداد 974)م.

و�س، حتقيق خليل مردم بك، دار �صادر، بريوت 984)م.
ّ
-  ديوان ابن حي

Bn_3deem_Book.indb   414 8/3/11   9:26 AM



4(5

-  ديوان اخلالدّيني، جمع وحتقيق د. �صامي الّدهان، جممع اللغة العربية بدم�صق 969)م.

-  ديوان ابن دريد، جمع وحتقيق حممد بدر الدين العلوي، جلنة التاأليف، القاهرة 946)م.

-  ديوان دعبل اخلزاعي، جمع وحتقيق د. عبد الكرمي االأَ�صت، جممع اللغة العربية بدم�صق )98)م.

مة، حتقيق د. عبد القدو�س اأَبو �صالح، جممع اللغة العربية بدم�صق 972)م.
ُّ
-  ديوان ذي الر

حمن ياغي، دار الثقافة، بريوت 989)م.
َّ
-  ديوان ابن ر�صيق، جمع وحتقيق د. عبد الر

-  ديوان ابن الّزقاق البلن�صي، حتقيق عفيفة الديران، دار الثقافة، بريوت.

-  ديوان ابن الّزيات، جمع وحتقيق د. جميل �صعيد، مطبعة نه�صة م�رس 949)م.

�صي، دار �صادر، بريوت.
ّ
-  ديوان ال�رسيف الر

-  ديوان ابن �صهيد، جمع وحتقيق د. يعقوب زكي، دار الكاتب العربي، القاهرة 969)م.

-  ديوان اأَبي ال�صي�س اخلزاعي، جمع وحتقيق د. يعقوب زكي، دار الكاتب العربي، القاهرة 969)م.

-  ديوان ال�صنوبري، حتقيق اإِح�صان عبا�س، دار �صادر، بريوت 998)م.

-  ديوان الطرماح، حتقيق د. عّزة ح�صن، وزارة الثقافة بدم�صق 968)م.

-  ديوان عبد اهلل بن اأَبي عيينة، جمع وحتقيق حممد عامر غديرة. )�صمن جملة املعهد الفرن�صي بدم�صق مج 9) �صنة 

965)م(.

وري، حتقيق مكي جا�صم و�صاكر �صكر، دار احلرية، بغداد 980)م. -  ديوان عبد املح�صن ال�صُّ

-  ديوان عرقلة الكلبي، حتقيق اأَحمد اجلندي، جممع اللغة العربية بدم�صق 970)م.

-  ديوان علي بن اأَفلح العب�صي، جمع وحتقيق اإِبراهيم �صالح. )مقدمة كتابه )البديع((.

 بن اجلهم، حتقيق خليل مردم بك، دار �صادر، بريوت 996)م.
ّ
-  ديوان علي

-  ديوان عمارة اليمني، حتقيق عبد الرحمن االإريان واأَحمد املعلمي، مطبعة عكرمة، دم�صق 2000م.

-  ديوان العماد االأَ�صفهان، جمع وحتقيق د. ناظم ر�صيد، جامعة املو�صل )98)م.

-  ديوان عنتة، ب�رسح ال�صنتمري، حتقيق حممد �صعيد املولوي، املكتب االإِ�صالمي، دم�صق 970)م.

-  ديوان ابن عنني، حتقيق خليل مردم بك، دار �صادر، بريوت 992)م.

-  ديوان اأَبي الفتح الب�صتي، حتقيق �صاكر العا�صور، دار الينابيع، دم�صق 2008.

-  ديوان اأَبي فرا�س احلمدان، حتقيق د. حممد اأَلتوجني، امل�صت�صارية الثقافية االإيرانية بدم�صق 987)م.

ة( حتقيق حممد بن �رسيفة، موؤ�ص�صة البابطني، الكويت 2000م.
ّ
-  ديوان اأَبي فرا�س احلمدان )الرواية التون�صي

-  ديوان اأَبي فرا�س احلمدان )الن�صخة العربية( حتقيق حممد بن �رسيفة، موؤ�ص�صة البابطني، الكويت 2000م.

-  ديوان القا�صي الفا�صل، حتقيق اأَحمد بدوي، القاهرة )96)م.

ات، حتقيق د. حممد يو�صف جنم، دار �صادر، بريوت 958)م.
ّ
قي

ُّ
-  ديوان ابن قي�س الر

-  ديوان ك�صاجم، حتقيق د. النبوي عبد الواحد �صعالن، اخلاجني، القاهرة 997)م.

اج، دار م�رس للطباعة، القاهرة.
ّ
تار فر

ّ
-  ديوان جمنون ليلى، جمع وحتقيق عبد ال�ص

-  ديوان املرق�صني، جمع وحتقيق د. كارين �صادر، دار �صادر، بريوت 998)م.
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-  ديوان م�صلم بن الوليد، ب�رسح الطبيخي، حتقيق د. �صامي الّدهان، دار املعارف، القاهرة 970)م.

ار، دار الكتب امل�رسيّة، القاهرة 2004م. -  ديوان ابن مطروح، حتقيق د. ح�صني ن�صّ

-  ديوان املعان، الأَبي هالل الع�صكري، حتقيق اأَحمد �صليم غامن، دار الغرب االإِ�صالمي )200م.

-  ديوان ابن املعتز، حتقيق د. يون�س ال�صامرائي، عامل الكتب، بريوت 997)م.

يلمي، حتقيق اأَحمد ن�صيم، دار الكتب امل�رسيّة 925)م. -  ديوان مهيار الدَّ

مد، دار �صادر، بريوت 998)م. -  ديوان النابغة اجلعدي، حتقيق د. وا�صح ال�صّ

-  ديوان ابن النبيه امل�رسي، حتقيق د. علي االأَ�صعد، دار الفكر، بريوت 969)م.

-  ديوان اأَبي نوا�س، حتقيق اإِيفالد فاغرن، املعهد االأَملان، بريوت 972).

-  ديوان ابن هانئ االأَندل�صي، حتقيق د. حممد اليعالوي، دار الغرب االإِ�صالمي، بريوت 994)م.

-  ديوانا املرميي والبارع الهروي، جمع وحتقيق هالل ناجي، دار الهالل، دم�صق 2009.

-  الذخرية يف حما�صن اأَهل اجلزيرة، البن ب�صام ال�صنتيني، حتقيق د. اإِح�صان عبا�س، دار الغرب االإِ�صالمي، بريوت 

2000م.

بيثي، حتقيق د. ب�صار عواد معروف، دار الغرب االإِ�صالمي، بريوت 2006م. -  ذيل تاريخ مدينة ال�صالم، البن الدُّ

-  ذيل طبقات احلنايلة، البن رجب، حتقيق د. عبد الرحمن العيثمني، العبيكان، الريا�س 2005م.

مان، لليونيني، حيدر اأَباد الّدكن، الهند 960)م. -  ذيل مراآة الزَّ

اية، دار طال�س، دم�صق 987)م. -  رايات املربزين، البن �صعيد، حتقيق د. حممد ر�صوان الدَّ

-  ربيع االأًَبرار، للزخم�رسي، حتقيق د. �صليم النعيمي، دار الّذخاَئر، قم، اإِيران.

ي، حتقيق د. عائ�صة عبد الرحمن، دار املعارف، القاهرة 950)م.
ّ
-  ر�صالة الغفران، الأبي العالء املعر

وح، ملوؤلف جمهول، حتقيق اإِبراهيم �صالح، قيد الطبع.
َُّ
-  َروح الر

ة، بريوت 977)م.
ّ
-  رو�صة املحبني، البن قيم اجلوزيَّة، دار الكتب العلمي

يبق، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت 997)م. و�صتني يف اأَخبار الّدولتني، الأبي �صامة، حتقيق اإِبراهيم الزَّ
ّ
-  الر

-  زاد امل�صافر، ل�صفوان بن اإِدري�س، حتقيق عبد القادر حمداد، دار الرائد العربي، بريوت 980)م.

-  زبدة احللب، البن العدمي، حتقيق د. �صامي الّدهان، املعهد الفرن�صي بدم�صق )95)م.

-  زهر االأَكم، لليو�صي، حتقيق د. حممد احلجي، و د. حممد االأَخ�رس، دار الثقافة، الدار البي�صاء )98)م.

هرة، البن داود، حتقيق د. اإِبراهيم ال�صامرائي، دار املنار، الّزرقاء، االأُردّن 985)م. -  الزَّ

-  �رسح العيون، البن نباتة امل�رسي، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإِبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة 964)م.

-  �رسور النف�س، للتيفا�صي، حتقيق د. اإِح�صان عبا�س، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات، بريوت 980)م.

لطان، البن اأَبي حجلة، حتقيق علي حممد عمر، اخلاجني، القاهرة )200م. 
ُّ

-  �صكردان ال�ص

-  �صمط الالآيل يف �رسح اأَمايل القايل، للبكري، حتقيق عبد العزيز امليمني، عامل الكتب، بريوت 984)م.

-  �صنن التمذي، حتقيق د. ب�صار عواد معروف، دار الغرب االإِ�صالمي، بريوت 998)م.

-  �صنن ابن ماجه، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، املكتبة االإٍِ�صالمية، ا�صتانبول.
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ة، بريوت 988)م.
ّ
-  �صنن النَّ�صائي، اعتنى به عبد الفتاح اأَبو غّدة، دار الب�صائر االإِ�صالمي

هبي، حتقيق عدد من االأَ�صاتذة، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت )98)م وما بعد. -  �صري اأَعالم النبالء، للذَّ

-  �صذرات الذهب، البن العماد، حتقيق حممود االأَرناوؤوط، دار ابن كثري، دم�صق 986)م.

ين عبد احلميد، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة 8)9)م. -  �رسح احلما�صة، للتربيزي، حتقيق حممد حميي الدِّ

-  �رسح احلما�صة، للمرزوقي، حتقيق عبد ال�صالم هارون واأَحمد اأَمني، جلنة التاأَليف، القاهرة 968)م.

ّقا وزمالئه، احللبي، القاهرة )97)م.
ّ

-  �رسح ديوان املتنبي، املن�صوب للعكربي، حتقيق م�صطفى ال�ص

-  �رسح ق�صيدة كعب بن زهري، البن ه�صام االأَن�صاري، حتقيق د. حممود اأَبو ناجي، موؤ�ص�صة علوم القراآن، بريوت 

982)م.

-  �رسح املقامات، لل�رسي�صي، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإبراهيم، املكتبة الع�رسيّة، بريوت 998)م.

ند، حتقيق جلنة حتقيق اآثار اأَبي العالء، دار الكتب امل�رسيَّة )م�صوّرة(. -  �رسوح �صقط الزَّ

-  ال�صعر وال�صعراء، البن قتيبة، حتقيق اأَحمد حممد �صاكر، دار املعارف، القاهرة 966)م.

ّقا وغريه، دار املعارف، القاهرة 977)م.
ّ

ة املتنبي، للبديعي، حتقيق م�صطفى ال�ص
ّ
بح املبني عن حيثي -  ال�صُّ

ة، ا�صتانبول 979)م.
ّ
-  �صحيح البخاري، حتقيق حممد دهني، املكتبة االإِِ�صالمي

-  �صحيح م�صلم، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة )99)م.

-  �صلة التكملة، للح�صيني، حتقيق د. ب�صار عواد معروف، دار الغرب االإِ�صالمي 2007م.

بري، حتقيق عبد ال�صالم الهرا�س و�صعيد اأَعراب، وزارة االأوقاف املغربية )99)م. لة، البن الزُّ -  �صلة ال�صّ

-  ال�صناعتني، للع�صكري، حتقيق حممد البجاوي وزميله، املكتبة الع�رسية، بريوت 986)م.

ة الكربى، لل�صبكي، حتقيق د. حممود الطناحي وزميله، دار هجر، القاهرة 992)م.
ّ
-  طبقات ال�صافعي

اج، دار املعارف، القاهرة 956)م.
ّ
ّتار فر

ّ
-  طبقات ال�صعراء، البن املعتز، حتقيق عبد ال�ص

بيدي، حتقيق حممد اأَبو الف�صل اإِبراهيم، دار املعارف، القاهرة 970)م. -  طبقات اللُّغويني والنَّحوّيني، للزُّ

-  العقد الفريد، البن عبد رّبه، حتقيق اأَحمد اأَمني وغريه، جلنة التاأليف، القاهرة.

-  العمدة يف �صناعة ال�صعر، البن ر�صيق القريوان، حتقيق د. النبوي عبد الواحد �صعالن، اخلاجني، القاهرة 2000م.

-  عيون االأخبار، البن قتيبة، املوؤ�ص�صة امل�رسية العامة، القاهرة. )م�صورة دار الكتب(.

-  عيون االأَنباء يف طبقات االأَطباء، البن اأَبي اأُ�صيبعة، حتقيق د. نزار ر�صا، دار احلياة، بريوت.

-  عيون الرو�صتني، الأَبي �صامة، حتقيق اأَحمد البي�صومي، وزارة الثقافة بدم�صق )99)م.

املعارف،  دار  وزميله،  �صالم  زغلول  حممد  حتقيق  ظافر،  البن  الت�صبيهات،  عجائب  على  التنبيهات  -  غرائب 

القاهرة )98)م.

-  الغ�صون اليانعة، البن �صعيد، حتقيق اإِبراهيم االإِبياري، دار املعارف، القاهرة 945)م.

-  الغيث امل�صجم، لل�صفدي، دار الكتب العلمية، بريوت 975)م.

-  الفتح الوهبي، البن جّني، حتقيق د. حم�صن غيا�س، وزارة االإِعالم، بغداد )97)م.

-  ف�صل املقال، للبكري، حتقيق د. اإِح�صان عبا�س وزميله، دار االأَمانة، بريوت )97)م.
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ي، حتقيق حممود زناتي، الهيئة امل�رسيّة العامة، القاهرة 977)م.
ّ
-  الف�صول والغايات، الأَبي العالء املعر

-  فكاهات االأَ�صمار، البن هذيل، حتقيق د. عبد اهلل احلمادي، موؤ�ص�صة البابطني، الكويت 2004م.

-  الفهر�صت، للندمي، حتقيق ر�صا جتّدد، طهران )97)م.

-  فوات الوفيات، البن �صاكر الكتبي، حتقيق د. اإِح�صان عبا�س، دار �صادر، بريوت )97)م.

-  القامو�س املحيط، للفريوزابادي، حتقيق ن�رس الهوريني، احللبي، القاهرة 952)م.

قيق الّندمي، حتقيق اأَحمد اجلندي، جممع اللغة العربية بدم�صق 969)م.
ّ
ور، للر -  قطب ال�رسُّ

مان، البن ال�ّصّعار، حتقيق كامل اجلبوري، دار الكتب العلمية، بريوت  -  قالئد اجلمان يف فرائد �صعراء هذا الزَّ

2005م.

-  الكامل يف اللغة واالأدب، للمرّبد، حتقيق د. حممد الّدايل، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت )99).

-  الكتاب، ل�صيبويه، حتقيق عبد ال�صالم هارون، دار الكاتب العربي والهيئة امل�رسيّة العامة، القاهرة 968)م.

-  الك�صف والتنبيه على الو�صف والت�صبيه، لل�صفدي، حتقيق هالل ناجي، دار احلكمة، بريطانيا 999)م.

-  كنـز العمال، للمتقي الهندي، من�صورات املكتب االإِ�صالمي، حلب )97)م.

-  ل�صان العرب، البن منظور، حتقيق حممد علي الكبري وزمالئه، دار املعارف، القاهرة )98).

-  ل�صان امليزان، البن حجر الع�صقالن، حتقيق عبد الفتاح اأَبو غّدة، دار الب�صائر االإِ�صالمية، بريوت 2002م.

-  لطائف اللطف، للثعالبي، حتقيق د. عمر االأَ�صعد، دار امل�صرية، بريوت 980)م.

-  اللطائف والظرائف، للثعالبي، حتقيق حماد العجماوي، املطبعة العامرة ال�رسقية، القاهرة 00)) هـ.

-  لوعة ال�صاكي ودمعة الباكي، ملن�صور احلريري، حتقيق �صميح �صالح، دار الب�صائر، دم�صق 2005م.

-  جمال�س ثعلب، حتقيق عبد ال�صالم هارون، دار املعارف، القاهرة 956)م.

-  جممع االآداب، البن الفوطي، حتقيق د. م�صطفى جواد، وزارة الثقافة بدم�صق 962)م.

دية، القاهرة 955)م. نَّة املحمَّ ُّ
-  جممع االأَمثال، للميدان، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة ال�ص

-  املجموع اللَّفيف، لالأَفط�صي، حتقيق د. يحيى اجلبوري، دار الغرب االإِ�صالمي، بريوت 2005م.

اغب االأَ�صفهان، حتقيق د. ريا�س مراد، دار �صادر، بريوت 2004م.
ّ
-  حما�رسات االأُدباء، للر

ّفاء، حتقيق م�صباح غالوجني وزميله، طبع جممع اللغة العربية بدم�صق 986)م.
َّ
-  املحّب واملحبوب، لل�رّسّي الر

-  املحمدون، للقفطي، حتقيق د. ريا�س مراد، جممع اللغة العربية بدم�صق 975)م.

-  املختار من مناقب االأَخيار، البن االأَثري، حتقيق ماأمون ال�صاغرجي وزمالئه، مركز زايد، العني )200م.

-  خمت�رس تاريخ دم�صق، البن منظور، حتقيق عدد من االأَ�صاتذة، دار الفكر، دم�صق 984)م وما بعد.

اء بدم�صق )خمطوط(.
ّ
ة الغر

ّ
ه، للثعالبي، ن�صخة اجلمعي -  مدح ال�صيء وذمُّ

-  املراثي، البن االأَعرابي، حتقيق حممد ح�صني االأَعرجي، املجمع الثقايف، االإِمارات )200م.

-  املردفات من قري�س، البن حبيب. )�صمن نوادر املخطوطات(.

ع، البن االأَثري، حتقيق د. اإِبراهيم ال�صامرائي، مطبعة االإِر�صاد، بغداد )97)م. -  املر�صّ

-  مروج الّذهب، للم�صعودي، حتقيق �صارل بال، اجلامعة اللبنانية، بريوت 965)م.
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-  م�صالك االأَب�صار، للعمري، حتقيق جمموعة من املحققني، املجّمع الثقايف، االإِمارات )200م وما بعد.

-  امل�صتطرف، لالأَب�صيهي، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار �صادر، بريوت 999)م.

-  امل�صتفاد من ذيل تاريخ بغداد، للدمياطي، حتقيق حممد مولود خلف، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت 986)م.

خم�رسي، دار الكتب العلمية، بريوت )م�صورة حيدر اأَباد، الهند(. -  امل�صتق�صى يف اأَمثال العرب، للزَّ

-  امل�صتك و�صعًا املفتق �صنعًا، لياقوت احلموي، حتقيق و�صتنفلد، جوتنجن 846)م.

-  م�صند االإِمام اأَحمد، دار �صادر، بريوت. )م�صورة الطبعة االأوىل(.

-  م�صارع الع�صاق، لل�رّسّاج، دار �صادر، بريوت.

-  مطالع البدور، للغزويل، ط.مطبعة اإِدارة الوطن، القاهرة00))هـ.

ا�صي، حتقيق حممد حميي الّدين عبد احلميد، عامل الكتب، بريوت 970)م.
ّ
-  معاهد التن�صي�س، للعب

الدار  الكتاب،  دار  العلمي،  وحممد  العريان  �صعيد  حتقيق  للمراك�صي،  املغرب،  اأَخبار  تلخي�س  يف  -  املعجب 

البي�صاء 978)م.

-  معجم االأُدباء، لياقوت احلموي، حتقيق د. اإِح�صان عبا�س، دار الغرب االإٍِ�صالمي، بريوت )99)م.

بة، الإِّدي �صري، مكتبة لبنان، بريوت 990)م.
َّ
ة املعر

َّ
-  معجم االأَلفاظ الفار�صي

-  معجم البلدان، لياقوت احلموي، دار �صادر، بريوت 977)م.

-  املعجم اجلغرايف للقطر العربي ال�صوري، اإِعداد مركز الدرا�صات الع�صكرية، دم�صق 990)م.

اج، احللبي، القاهرة 960)م.
ّ
ّتار فر

ّ
-  معجم ال�صعراء، للمزربان، حتقيق عبد ال�ص

قلِّيني، د. اإِح�صان عبا�س، دار الغرب االإِ�صالمي، بريوت 994)م. -  معجم العلماء وال�صعراء ال�صّ

ديف، البن االأَّبار، دار الكاتب العربي، القاهرة 967)م. -  املعجم يف اأَ�صحاب ال�صّ

-  املغرب يف حلى املغرب، البن �صعيد، حتقيق د. �صوقي �صيف، دار املعارف، القاهرة 964)م.

-  مقطعات مراٍث، البن االأَعرابي= املراثي، البن االأَعرابي.

-  من ا�صمه عمرو من ال�صعراء، البن اجلراح، حتقيق د. عبد العزيز املانع، اخلاجني، القاهرة )99)م.

-  املناقب واملثالب، لريحان اخلوارزمي، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار الب�صائر، دم�صق )99)م.

-  املنتخل، للميكايل، حتقيق د. يحيى اجلبوري، دار الغرب االإِ�صالمي، بريوت 2000م.

-  املنتظم، البن اجلوزي، حتقيق حممد عبد القادر عطا وزميله، دار الكتب العلمية، بريوت 992)م.

-  من غاب عنه املطرب، للثعالبي، حتقيق د. النبوي عبد الواحد �صعالن، اخلاجني، القاهرة 984).

-  من غاب عنه املطرب، للثعالبي، حتقيق د. يون�س ال�صامرائي، عامل الكتب، بريوت 987)م.

-  املنهل ال�صايف، البن تغري بردي، حتقيق د. حممد حممد اأَمني، الهيئة امل�رسية العامة، القاهرة 985)م وما بعد.

-  املو�صى، للو�صاء، عامل الكتب، بريوت )98)م.

-  املوؤتلف واملختلف، لعبد الغني االأَزدي، حتقيق مثّنى ال�صمري وقي�س الّتميمي، دار الغرب االإِ�صالمي، بريوت 

2007م.

-  نتائج املذاكرة، البن ال�صرييف، حتقيق اإِبراهيم �صالح، دار الب�صائر، دم�صق 999)م.
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ّر، لالآبي، حتقيق حممد علي قرنة وغريه، الهيئة امل�رسيّة العامة، القاهرة 980)م. -  نرث الدُّ

-  نرث النَّظم، للثعالبي، حتقيق اأَحمد عبد الفتاح متام، موؤ�ص�صة الكتب الثقافية، القاهرة 990)م.

ار، دار الكتب امل�رسّية، القاهرة. -  النجوم الزاهرة يف حلى ح�رسة القاهرة، البن �صعيد، حتقيق د. ح�صني ن�صّ

ورة عن طبعة دار الكتب امل�رسّية(. -  النجوم الزاهرة يف ملوك م�رس والقاهرة، البن تغري بردي. )م�صّ

ود ال�صاجلي، دار �صادر، بريوت )97)م.
ّ
-  ن�صوار املحا�رسة، للتنوخي، حتقيق عب

-  ن�رسة االإِغري�س، للمظّفر العلوي، حتقيق د. نهى احل�صن، جممع اللغة العربية بدم�صق 976)م.

ا�س، دار �صادر، بريوت 968)م.
ّ
-  نفح الطيب، للمّقري، حتقيق د. اإِح�صان عب

ة بالقاهرة ))9)م.
ّ
-  نكت الهميان، لل�صفدي، حتقيق اأَحمد زكي با�صا، اجلمالي

-  نهاية االأَرب، للنُّويري، املوؤ�ص�صة امل�رسية العامة والهيئة امل�رسيَّة العامة، القاهرة.

-  نوادر املخطوطات، حتقيق عبد ال�صالم هارون. جلنة التاأليف، القاهرة )95)م.

-  الهفوات النادرة، لل�صابي، حتقيق د. �صالح االأَ�صت، جممع اللغة العربية بدم�صق 967)م.

-  الوايف بالوفيات، لل�صفدي، حتقيق جمموعة من املحققني، ط.مطابع خمتلفة.

اح، حتقيق عبد الوهاب عزام وعبد ال�صتار فراج، دار املعارف، القاهرة.
ّ
-  الورقة، البن اجلر

-  الوزراء والكّتاب، للجه�صياري، حتقيق اإِبراهيم �صالح، قيد الطبع. 

-  وفيات االأَعيان، البن خلكان، حتقيق د. اإِح�صان عبا�س، دار �صادر، بريوت 969)م.

-  يتيمة الدهر، للثعالبي، حتقيق حممد حميي الّدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت )97)م.

* * *
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فهر�ص املو�صوعات

اجلزء اخلام�ص

6( طهور ابنة قا�صي حم�س   (

�صارق الَنّبيذ يف حم�س  62  2

جهل قا�صي حم�س بالَنّحو  )6  (

 مَتّهم  )6
ّ
معِلّم حم�صي  4

االأَدوية التي ُتذهب البغاء  )6  5

 يهدي امللح ل�صيف الدولة  64
ٌّ
 عراقي

ٌ
�صاعر  6

بيتان يف الغزل  64  7

ي  64
ّ
بيتان الأَبي العالء املعر  8

ر�صالة بال نقطة، للوزير ابن النحا�س  64   9

اجلزء ال�ّصاد�ص

68 بيتان لل�رسيف تاج العلى   (0

على  امل�صلمني  �س 
ّ
يحِر اخل�ّصاب  ابن  القا�صي   ((

68 قتال االإِفرجن 

70  
ّ
مقتل القا�صي ابن اخل�ّصاب على يد باطني  (2

70 و�صفٌة لقلع احلرب من الَثّوب   ((

70 قول ملعزوٍل عن واليةٍ   (4

7( بيتان من ظهر كتاب )اجلمهرة(   (5

7( بيتان يف الغزل   (6

7( بيتان يف الغزل   (7

7( يك  ق�صيدة ابن معمعة يف الِدّ  (8

7( جتويد كتابة »ب�صم اهلل الرحمن الرحيم«   (9

74 تتيب الكتاب   20

74 تتيب الكتاب   2(

74 بيتان يف اليمني   22

74 اأَبيات يف الّطالق   2(

74 ثالث ق�صائد للوا�صان   24

84 قا�صي همذان يرثي امراأَته   25

84 ة 
َّ
وفي قول �صيٍخ من حمقى ال�صُّ  26

84 بع�س عدول بغداد يخا�صم جاريته   27

85 قمي�س بع�س امللوك   28

85 ّقي 
َّ
هجاء احلانة البن متيم الر  29

85 ّقي 
َّ
قطعة البن متيم الر  (0

86 بيت حلميد بن ثور   ((

86 ات 
ّ
قي

ُّ
بيتان البن قي�س الر  (2

86 كرامة م�رسق العابد   ((

87 حديث ثواب اإِتيان امل�صاجد   (4

87 ف�صل املعّوذتني   (5

88 �صالة ر�صول اهلل داخل الكعبة   (6

88 حديث مكاره اجلَنّة، و�صهوات النار   (7

88 جواز نقل حلوم الَهْدي   (8

88 ّكني والقلم 
ّ
واة وال�صِ قطعة البن دريد يف الَدّ  (9

89 واة، وذّم املحربة  قطعة يف مدح الَدّ  40

90 ى يف الهجاء  من ال�صعر املَُوَرّ  4(

90 جهاد الّدولعي، والفقيه الفندالوي   42

من غرائب االّتفاقات يف اأُن�س الطيور ببني اآدم   4(

9(

9( طائر ياألف َوَلد املوؤّلف   44

9( ق�صيدة للّنجيب الوا�صطي ميدح اأَمري املدينة   45

95 ويدة  ق�صيدة البن الُدّ  46

96 ق�صيدة البن الَنّبيه امل�رسي   47

اجلزء ال�ّصابع

99 نباهة معِلّم   48

99 قطعة الأَبي بحر، �صفوان بن اإدري�س   49

(00 بيتان يف الغزل   50

(00 بيتان للقا�صي االأَّرجان   5(
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(00 بيتان للمجنون )قي�س(   52

(0( ويف  كرامة روزبهار الفار�صي ال�صُّ  5(

م�صجده  خادم  يعاتب  الم 
َّ

ال�ص عليه  اخلليل   54

(02 وزّواره 

(0( ة 
ّ
اجتماع �صيوخ بغداد لنجدة اأَنطاكي  55

(04 ازي احلنفي 
ّ
مروءة ال�صيخ اأَبي بكر الر  56

(05 ّكان  اأَبيات الأَبي الّنجم الُدّ  57

(05 ّكان ببالغته، ونتيجة َبْغِيهِ  فخر الُدّ  58

العميد  مدح  يف  احللبي  ّاب  ال�رسّ ابن  ق�صيدة   59

(05 �صيد 
َّ
الر

قطعة للملك االأَف�صل ي�صتعطف اأَخاه العزيز 09)  60

((0 نيا  اأَ�صُدّ ثالثة اأَ�صياء يف الُدّ  6(

((0 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
بيتان لل�ص  62

((0 ي 
ّ
ابق املعر

ّ
ق�صيدة لل�ص  6(

((( ثالثة اأَبيات له   64

((( ثالثة اأَبيات له   65

((2 بيتان له   66

((2 بيتان له   67

((2 بيتان له   68

((2 بيتان له   69

((2 ثالثة اأَبيات له   70

((2 ه  ِمّ
ق�صيدة له يف تعزية بع�س االأَكابر باأُ  7(

((( ق�صيدة له   72

((6 ثالثة اأَبيات له   7(

((7 قطعة له يهجو ابن بابا   74

((7 وله يهجو ابن �صميكات   75

((7 وله يهجو لوؤلوؤ امللكي   76

((8 حمن 
َّ
وله يهجو طاهر بن عبد الر  77

((8 وله ميدح رئي�صًا عاَده يف مر�صه   78

((8 وله يهجو عبد الودود الَنّحوي   79

((8 وله فيه )هجاء الَنّحوّي(   80

((9 َدة 
ْ
وله ي�صكو ابن الُعَقي  8(

((9 وله يثني على �صانعٍ   82

(20 يداوي  �ٍس ال�صَّ
ْ
اأَبيات ِلُوَحي  8(

 (20 بيتان للعرقلة الكلبي   84

(20 ًة من بغداد 
َّ
اأَبيات للعرقلة يطلب ن�صفي  85

 (2( اأَبيات ل�صديد امللك، ابن منقذ   86

(2( مناٌم غريب، وتف�صرٌي مطابقٌ   87

(2( بيتان الأَبي عبد اهلل القي�رسان   88

 (2( مولد ن�رس بن حممود الكالبي   89

اجلزء الثّامن

(27 منام اأَحد عدول كفرطاب   90

(28 دواء لقلع �صعر االأَجفان   9(

جامع  يف  للماء  م�صنع  الإِن�صاء  بترّبع  جمهول   92

(28 حلب 

(29 اأَبيات للوزير ابن عبيد اهلل   9(

(29  حمارف 
ّ
بيتان ملغربٍي  94

(29 اأبيات يف الغزل   95

(29 بيتان لك�صاجم   96

((0 بيتان يف الغزل   97

اخلال 0)) بيتان يف و�صف   98

((0 ثالثة اأبيات ابن اأَفلح يف خليفة ع�رسه   99

((( بيتان يف الغزل   (00

 ((( قطعة يف غالِم راكٍب اأَ�صهب   (0(

((( تاريخ وفاة البحتي   (02

((( بني حائٍك ومعِلّمٍ   (0(

((2 ق�صيدة البن خروف االأَندل�صي   (04

((( ورع ابن فريج واأَخيه   (05

((4 قبور قتلى ابن مردا�س   (06

((5 فاأٌل �صيئٌ   (07

((5 امراأة وزوجها يتا�صالن ب�صعر املتنبي   (08
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((5 قول املتنبي البن جِنّي   (09

((6 ابن اأَبي الّندى ي�صف مملوكاً   ((0

((6 ُعمر ابن اأَبي الَنّدى   (((

((7 الوا�صطي يطلب تبنًا من املوؤلف   ((2

((7 ثاء بلغة ِحمري 
ّ
اأَبيات يف الِر  (((

((8 اأَبيات البن مقلة الوزير   ((4

 ((8 ي 
ّ
ق�صيدة للمو�صلي يف مدح وادع املعِر  ((5

(40 بني ابن منري وملك الُنّحاة   ((6

 (4( اأَبيات يف الهجاء   ((7

(4( ويدة  اأَبيات البن الُدّ  ((8

 (4( َّة الُنّمريي 
كذبة اأَبي حي  ((9

(42 يلمي  بيتان البن بامن�صور الَدّ  (20

(42 حيحة  بيت له يف عينه ال�صَّ  (2(

(42 بيتان له يف ولده   (22

(42 اأَبيات له يف ولده   (2(

(42 بيتان يف رثاء ولده   (24

(4( ق�صيدة البن اأَبي درهم التغلبي يف املدح   (25

(45 ني  ّ �صفة احلربال�صِ  (26

(45 ّهان  ثالثة اأَبيات يف الغزل البن الَدّ  (27

(45 هدَيّة وذيولها بني ذٍمّ وردٍّ   (28

(48 ويدة  بيتان يف الهجاء البن الُدّ  (29

(48 بيتان الأَبي القا�صم احلموي   ((0

(48 بيتان له يف ذِمّ اخل�صاب   (((

(48 بيتان له يف الغزل   ((2

الّندى يف و�صف ما جرى يف  اأَبي  ابن  ق�صيدة   (((

 (49 ميدان احل�صى 

(50 ق�صيدة ابن زريق اإِىل ابن ع�صاكر   ((4

(50 ق�صيدة له يف الغزل   ((5

(5( ق�صيدة له يف �صاحب حليةٍ   ((6

اجلزء التّا�صع

ر�صالة من القزويني اإىِل جِدّ جِدّ املوؤلف، اأَو اإِىل   ((7

(55 ابن الّنّحا�س 

(6( بيتان للقا�صي الفا�صل   ((8

(64 قطعة لالأَ�صعد بن مّماتي   ((9

(64 بيتان البن عنني   (40

 (64 هد  ثالثة اأَبيات البن ال�صهرزوري يف الُزّ  (4(

(65 ويدة يدعو اأَ�صد الدولة اإِىل حّمامه  ابن الُدّ  (42

(65 ويدة ي�صف هدَيّة ابن حمبوب  ابن الُدّ  (4(

(65 ويدة  بيتان البن الُدّ  (44

(65 ي ُين�صد فيمن قتل و�صلب 
ّ
اأَبو العالء املعر  (45

(66 اأَبيات يف امل�صلوب   (46

(66 عبد الواحد احللبي ي�صف دماميله �صعراً   (47

 (66 وله يف حمجوب الغنى   (48

(67 فل 
َّ

وله يف بع�س ال�ص  (49

(67 ولة الكالبي  بعي يف رثاء معّز الَدّ
َّ
ق�صيدة الر  (50

(68 وله من ق�صيدة   (5(

(69 وله يف م�صلم بن قري�س ملّا ملك حلب   (52

(7( ل القا�صي الفا�صل  من تر�ُصّ  (5(

امللك  من  فروة  يطلب  الها�صمي  الربكات  اأَبو   (54

(72 الّظاهر غازي 

(7( اأَبيات حلّماد البزاعي   (55

(74 ا 
ّ
قطعة الأَبي احل�صن الفر  (56

(74 ا 
ّ
ترجمة اأَبي احل�صن الفر  (57

(74 ولة  ي و�صيف الَدّ ّ بني الّنا�صي االأَح�صِ  (58

(75 اأَبو الفتح االأَوان يطلب راتبه   (59

اجلزء العا�رص

(79 ق�صيدة ماجد القي�رسان يف الّظاهر غازي   (60

(8( اأُعجوبة الفلك يهجو ابن احل�صني   (6(

(82 وق�صيدته يف تهنئة املوؤلف بولده اأَحمد   
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(8( وبيت له يدُلّ على اختالل العقيدة   (62

(8( وبيتان له   (6(

(8( بيتان للملك االأَف�صل يف مدح العذار   (64

(8( وبيتان له يف ذّم العذار   (65

(84 ق�صيدة املرميي وهديته خلمارويه بن طولون   (66

وم 
ُّ
يّات يف غزاة املاأمون بلد الر قطعة البن الَزّ  (67

(84

(85 اأَبيات لل�صنوبري فيمن اأَهداه نبيذاً وورداً   (68

 (85 واأَبيات فيمن اأَهداه نعالً   (69

(86 ق�صيدة ابن اأَبي البغل مع هدَيّته   (70

(86 اأَبيات الأَبي نوا�س   (7(

نور  بن  الح  ال�صّ امللك  وفاة  بعد  وقلعتها  حلب   (72

(87 ين ال�صهيد  الِدّ

)7)-77) �صماعات على كتاب اجلمهرة البن دريد 

(88

(95 تاريخ وفاة ابن خالويه   (78

 (95 تف�صرٌي لغوٌيّ و�صاهده   (79

(96 م�صاألة لغوَيّة   (80

(96 خرب اأَبي مهدَيّة االأَعرابي   (8(

(97 عم، لغةً  الَزّ  (82

(97 تف�صرٌي لغوٌيّ   (8(

 (97 ٍيّ جمهول  ّ
ق�صيدة ل�صاعٍر معِر  (84

اجلزء احلادي ع�رص

205 و�س يتفاءل بكبوة ح�صان االأَمري 
ُّ
ابن حي  (85

 205 ق�صيدة ابن الّنّحا�س الوزير لالأَمري ابن منقذ   (86

206 ق�صيدة ابن هّمام يرثي نف�صه   (87

2(0 و�س 
ُّ
اأَبيات يف الهجاء البن حي  (88

2(0 وبيتان له يف الهجاء   (89

اأَبيات البن اأَفلح البغدادي يف ُدبي�س بن مزيد   (90

 2(0

2(( وبيتان له فيه   (9(

ابن  القا�صي  مدح  يف  حمزة  بن  حممد  ق�صيدة   (92

 2(( �صليمان 

خرب ابن زهمويه وابن الهارون يف هواء دجلة   (9(

2(2

2(( اأَبيات البن قرنا�س احلموي   (94

2(4 ابي يف طيف اخليال  بيتان لل�صّ  (95

2(4 والدة ابٍن البن قرنا�س   (96

2(4 تاريخ والدة ابن قرنا�س   (97

2(5 اأُرجوزة للقرمطي   (98

2(5 الفقيه معدان البال�صي يهجو وايل بال�س   (99

2(6 ابن املعّلم الُهرثي يجيز بيتًا باأَبيات   200

ّي بعداأَن وقعت 
َّ
ابن عنني ميدح ابن خطيب الر  20(

2(6 يف حجره حمامة 

2(7 ق�صيدة حّماد البزاعي   202

2(7 ابن املعّلم الهرثي يجيز بيتًا بق�صيدة   20(

 2(8 ابن املعّلم ميدح �صندل وايل وا�صط   204

2(9 ق�صيدة البن املعّلم   205

2(9 اأَبيات للوزير ابن عبيد اهلل   206

ه يف طريق احلّج  ِمّ
ظبية تر�صع طفاًل بعد وفاة اأُ  207

220

22( اأَبيات لل�رسيف االإِدري�صي   208

 22( اأَبيات للقا�صي احلا�صي التنوخي   209

وبيتان له  )22  2(0

222 اً 
ّ
عمرو بن هوبر الكلبي يهجو ها�صمي  2((

22( وله ي�صف م�صلوباً   2(2

22( ي 
ّ
اأَبيات ملوؤمل بن عنب�صة املعر  2((

 22( حمار اإِ�صحاق بن خلف   2(4

224 رثاء املنازي ولده الوحيد   2(5

جناح  ور�صالة  البواب،  ابن  بخط  م�صحف   2(6

224 ال�رسابي 
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226 ون يجيزون بيتاً 
ُّ
اأَربعة �صعراء حلبي  2(7

228 اأَبو بكر اخلوارزمي، وخرب ديوانه   2(8

اجلزء الثاين ع�رص

2(( عتبة الغالم يدخل اجلّنة بدعاءٍ   2(9

2(( عتبة الغالم، واحلوراء يف املنام   220

2(( منام ال�صلت بن زياد احللبي   22(

2(5 جزاء الوقيعة يف علي بن اأَبي طالب   222

2(5 جزاء الوقيعة يف ال�صيخني   22(

2(5 ة  َمّ
جزاء َمن يخو�س يف هذه االأُ  224

يف  له  ح�صل  وما  املغربي،  �صليمان  اأَبي  منام   225

2(5 اليقظة 

2(6  �صويفّ 
ً
موعظة فتى  226

2(7 �صباك اإِبلي�س   227

2(7 ولة  منام �صيف الَدّ  228

 2(7 منام ابن حطام، وتف�صري ابن املو�صول له   229

2(8 ن�صيحة �صيٍخ من اأَوال�س   2(0

2(8 منام ال�صنوبري، وتف�صريه يف اليقظة   2((

2(9 روؤية احل�صن بن الف�صل يف املنام بعد موته   2(2

2(9 ابن الُلّعيبة يرى يف املنام �صيخًا ُين�صده   2((

2(9 بيتان يف الَنّوم   2(4

2(9 بيتان ل�صنان، �صاحب الدعوة الِنّزارَيّة   2(5

240 املظّفر بن علي الكاتب يرثي املتنبي   2(6

240 احلريري وابن جكينا   2(7

240 بيتان البن التلميذ، الطبيب البغدادي   2(8

24( ة  خرب باطل يف اّدعاء املتنبي الُنّبَوّ  2(9

24( رٌدّ على ابن القارح يف ر�صالته   240

 242 بيتان يف مدح اأَ�صريٍ   24(

242 ٌل وقطعٌة حلمد بن مهران  تر�ُصّ  242

 24(-242 احلّجاج ومعّلم ولده   24(

ويدة يهجو رجاًل مات يف طريق احلج  ابن الُدّ  244

24(

»كلتاهما  ثابت  بن  ان 
ّ

ح�ص بيت  حول  جدُل   245

24( حلب الع�صري« 

245 َقّة لغةً 
ّ
اأَنواع الِر  246

246 ، و�َصوءٍ  الفرق بني �صٍوّ  247

246 بني ال�صنوبري واملتنبي   248

246 اأَح�صن ما �ُصمع من االرجتال، مللك �صقلية   249

247 قّلي  اأَبيات الأَبي عمر ال�صّ  250

247 قِلّي  اأَبيات لعبد العزيز البّلنوبي ال�صّ  25(

248 ي 
ّ
ّ القّطان املعر اأَبيات البن النَنّ  252

248 وبيتان له   25(

 248 وبيتان له   254

248 اأَبيات حُلميد بن علي احلّتان   255

249 وبيتان له اأَي�صاً   256

249 بيتان على باب حّماٍم باإِ�صبيلية   257

249 بيتان على ظهر تف�صري الواحدي   258

250 ابن ال�صهرزوري ي�صف �صمعة   259

250 ق�صيدة لل�صيخ �صعد اهلل املنبجي   260

 250 ة يف علم احلديث 
َّ
اأَعالم احلنفي  26(

25( اأَبيات لبع�س املغاربة   262

25( بيتان يف ذم املزاح   26(

252 الر مع �صاٍبّ حول البيت 
ّ

خرب ابن ال�ص  264

252 اأَبيات لعبد املنعم اجلليان االأَندل�صي   265

25( بيتان للعيالن يف اخلال   266

25( بيتان يف تف�صيل البي�س، البن امل�صتويف   267

25( بيتان الأَبي املكارم القر�صي يف الغزل   268

254 قطعة لراجح احِلّلي يف امللك املعظم   269

255 بيتان للقمراوي يف الغزل   270

255 بيتان يف الغزل   27(

255 بيتان يف الغزل   272

255 اأَبيات يف الغزل   27(
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256 قطعة الأُ�صامة بن منقذ   274

256 زلزلة �صيزر، وق�صيدة ابن منقذ يف الفاجعة   275

258 امراأَة توِبّخ زوجها   276

258 اأَبيات يف الغزل للخوارزمي   277

 258 قطعة البن دريد يف الغزل   278

259 خرب �صالح جزرة   279

 259 اأَبيات البن حواري يف الغزل   280

260 بيتان يف ذّم اأَهل حم�س   28(

260 اأَبيات للم�صعودي يف الغزل   282

26( بالغة دان�صمند الياروقية   28(

26( الهروي يرى ابن القي�رسان يف املنام   284

262 رقية، للدخول على امللوك   285

اجلزء الثالث ع�رص

265 ق�صيدة للعماد االأَ�صبهان   286

266 ق�صيدة للعماد االأَ�صبهان   287

القا�صي  مدح  يف  االأَ�صبهان  للعماد  ق�صيدة   288

 268 الفا�صل 

269 ق�صيدة للعماد االأَ�صبهان   289

270 ق�صيدة للعماد االأَ�صبهان   290

 27( ق�صيدة للعماد االأَ�صفهان   29(

حاجب  مدح  يف  االأَ�صبهان  للعماد  ق�صيدة   292

272 امللك العزيز 

بن  اأَر�صالن  مدح  يف  العبدي  الهمام  ق�صيدة   29(

27( زنكي 

275 ي يف املديح 
ّ
ق�صيدة ابن �صدقة املعر  294

278 دعاء ابن غلي�س اليمني   295

278 دعاٌء من كتاٍب للتمذي احلكيم   296

279 ما يو�صف للمحموم   297

279 قطعة البن جبري االأَندل�صي   298

280 قطعة البن حريق البلن�صي   299

 280 ق�صيدة الأَبي احلّجاج املن�صفي الّزاهد   (00

 282 ق�صيدة البن قا�صي ميلة   (0(

 28( ق�صيدة ابن طفيل الواداآ�صي   (02

284 بيع، ابن عبد املوؤمن 
َّ
قطعة الأَبي الر  (0(

284 ابن هانئ االأَندل�صي عند اأَمري ب�صكرة   (04

ينظر  �صادٍن  يف  االأَندل�صي  الزقاق  البن  اأَبيات   (05

286 هالل الفطر 

286 عوة النزارَيّة  اأَبيات ل�صنان �صاحب الَدّ  (06

ة ي�صت�صقون بقرب عمر بن عبد العزيز 
َّ
اأَهل املعر  (07

287

287 لغز يف امليزان   (08

287 لغز يف االإِبريق   (09

288 لغز يف املكحلة   ((0

288 لغز يف ال�صمعة   (((

288 لغز يف ال�صمعة   ((2

 288 لغز يف ال�صمعة   (((

 288 لغز يف الكافور   ((4

فاطمة  يدة 
َّ

ال�ص يرى  الغماري  اأَحمد  ال�صيخ   ((5

289 الزهراء يف منامه 

اجلزء الّرابع ع�رص

29( ان الكّحال 
ّ
ق�صيدة للنقيب احلر  ((6

 29( ان 
ّ
بيتان لزاكي املجنون احلر  ((7

294 اأَبيات للبلطي الَنّحوي يف الغزل   ((8

294 ق�صيدة للبلطي يف مغِنّ    ((9

295 بيتان يف الغزل    (20

بيتان يف و�صف الفراق  295  (2(

اأَبيات على ثوب اأَ�صفر ببغداد  296  (22

اأَبيات يف مدح املوؤلّف  296  (2(

296 خ�س  تاريخ وفاة ابن ال�رَسّ  (24

اأَبيات حلماد البزاعي يو�صي اأَوالده  296  (25
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قطعة البن الغزيّل يف الغزل  297  (26

ق�صيدة حلماد البزاعي يف املديح  297   (27

ر�صالة القا�صي الفا�صل اإِىل اأَخيه  00)  (28

و�س من تاج امللوك  )0)
ُّ
جائزة ابن حي  (29

ة الَنّف�س البن اخلازن احلّلي  )0) بيتان يف عَزّ  ((0

هري يرى ر�صول اهلل يف منامه    اأَبو احلّجاج الُزّ  (((

 (0(  

 (02 م�صاألة املحراب   ((2

(07 ي يف املديح  
ّ
ق�صيدة للبديع املعر  (((

 (09 وق�صيدة له يف املديح    ((4

((0 ي يف املديح  
ّ
ق�صيدة الّناظر املعر  ((5

((( بيتان الأَبي الفتح الب�صتي    ((6

((2 قطعة للثعالبي    ((7

و�صف الباذجنان، البن �صبل  2))  ((8

 ((2 ذّم الّنا�س، البن �صبل    ((9

((( بيتان يف و�صف الغريب    (40

((( اأَبيات للمغرية بن حبناء    (4(

((( اأَبيات يف اخلمر البن قنا�س اجلوهري    (42

((4 و�صف الربغوث البن معروف    (4(

 ((4  االأَ�صود  
ّ
في ق�صيدة ال�صَّ  (44

((5 رثاء ابن الّنبيه امل�رسي    (45

((5 خرب دخول رجل على بع�س الفوا�صد    (46

((5 لغز يف الكتاب    (47

 ((6 و�صف حمربة انك�رست يف �صفينة    (48

 ((6 ي  
ّ
اأَبيات ابن العاّلن املعر  (49

((7 َبّا�س البارع يف الغزل   اأَبيات ابن الَدّ  (50

 ((7 وري   دّراعة عبد املح�صن ال�صُّ  (5(

اجلزء اخلام�ص ع�رص

(2( ق�صيدة للبهاء زهري    (52

 (2( قطعة له    (5(

(22 ق�صيدة للبهاء زهري    (54

(22 بني البهاء زهري وابن مطروح    (55

(2( بيتان للبهاء زهري    (56

ق�صيدة للبهاء زهري  )2)-24)  (57

(24 هد للبهاء زهري   ق�صيدة يف الُزّ  (58

 (25-(24 قطعة له    (59

ن�صو�س من كتاب االإِ�صارة اإىِل من نال الوزارة     (60

(25  

(27 اأَبيات يف ال�صيب البن �صابر    (6(

(27 بيتان البن �صابر    (62

(27 اأَبيات البن �صابر ي�صف نف�صه    (6(

ِرّ والُعروة، البن عدالن، ومثلها البن  لغز يف الِزّ  (64

 (27 عنني  

(28 ق�صيدة للقطر�صي يف الغزل    (65

(29 ق�صيدة للقطر�صي يف الغزل    (66

 (29 بيتان له يف �صجرة يا�صمني    (67

وبيتان له يف الغزل  0))  (68

بيتان له يف رثاء �صديق  0))  (69

((0 بيتان له يف حب املعايل   (70

((0 اأَبيات البن كا�صيبويه يف جارية تتلو القراآن   (7(

((( بيتان له يف جارية تروي احلديث   (72

((( بيتان له يف جارية زاهدة   (7(

((( اأَبيات له يف جارية جُتتلى   (74

((( بيتان له يف جارية الب�صة و�صياً   (75

((2 ق�صيدة له يف مدح امللك الظاهر   (76

تاريخ وفاة علي بن عبد اهلل بن امل�صّلم القا�صي    (77

(((  

((( اأَبيات ابن مطروح يف فتح بيت املقد�س   (78

((( اأَبيات البن مطروح يف امللك الّنا�رس داود   (79

((4 ق�صيدة البن مطروح يف الغزل   (80

((5 بيتان له فيمن ا�صمه بدرون   (8(
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((5 بيتان له يطلب ورقًا من البهاء زهري   (82

((5 بيتان له يطلب ورقاً   (8(

((5 ق�صيدة له يف الغزل   (84

((6 بيتان له   (85

((7 ق�صيدة له يف الغزل   (86

((7 بيتان يف و�صف الربغوث   (87

((8 ترجمة عثمان بن خرزاذ االأَنطاكي   (88

 ((8 باب  بيتان يف و�صف الُذّ  (89

((8 ق�صيدة الأَبي احل�صني اجلّزار   (90

((9 اأَبو احل�صني ميدح مهنة اجلزارة   (9(

البن  اجلنان  جنان  كتاب  من  خمتارة  ترجمات   (92

((9 بري  الُزّ

اجلزء ال�ّصاد�ص ع�رص

(5( عاء ابن ودعان  لفي يك�صف زيف اِدّ
ّ
ال�صِ  (9(

الُنّحاة  ملك  ي�صتيهما  بي�س  للحي�س  بيتان   (94

(52 بجميع �صعره 

(5( اأَبيات مللك الُنّحاة ي�صف امراأَة   (95

(5( ة ملك الُنّحاة  عَفّ  (96

(5( اأَبيات البن االأَديب الكاتب   (97

(54 اأَبيات الأَبي فرا�س احلمدان يف الغزل   (98

(54 ولة يف الغزل  بيتان ل�صيف الَدّ  (99

 (54 ي 
ّ
اأَبيات البن جلبات املعر  400

 (54 بيتان لل�صطرجني احللبي   40(

(55 اأَبيات للم�صتهام احللبي يف و�صف بخيل   402

(55 مان  ي ي�صف غدر الَزّ
ّ
ابن عنب�صة املعر  40(

 (55 نيا  بيتان له يف و�صف بني الُدّ  404

(55 ن�صو�س من االإِيجاز واالإِعجاز للثعالبي   405

اأَمري  االأَف�صل  يف  ي 
ّ
املعر البوين  ابن  ق�صيدة   406

(57 اجليو�س 

(58 رقية العبد االآبق   407

(58 فائدة لل�صبة العقرب   408

(59 اأَبيات لبع�س املغاربة يف الوزير املهلبي   409

(59 اأَبيات للقا�صي الفا�صل   4(0

(59 بيتان يف اقت�صاء وعدٍ   4((

 (60 بيتان للمخزومي االأَعمى   4(2

(60 لع  ال�صيب خرٌي من ال�صَّ  4((

(60 بيتان يف ال�صيب   4(4

(60 اأَبيات للخ�صكري يف ذكر اأَ�صباب ال�صيادة   4(5
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